dienst vrije tijd – 27.06.2013

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken
Hoofdstuk 1: Doel
Artikel 1:
In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het
decreet van 9 juni 1993, houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij
decreten van 22 november 1995, 20 december 1996, 12 mei 1998, 22 december 1999
en 6 juli 2001 (B.S. 19 augustus 1993, 6 februari 1996, 31 december 1996, 21 juli 1998,
30 december 1999 en 24 augustus 2001).
De gemeentelijke jeugdraad beschikt over door de gemeenteraad goedgekeurde statuten
betreffende de gemeentelijke adviesraden voor cultuurbeleid.
Artikel 2:
De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende:
Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te
brengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente.
Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle
welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de gemeente.
Initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de
betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen.
Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het maatschappelijk cultureel
leven bevorderen en de inspraak stimuleren.
Hoofdstuk 2: Samenstelling en bestuur
Artikel 3:
De gemeentelijke jeugdraad is als volgt gestructureerd:
Algemene vergadering
Dagelijks bestuur
Eventuele werkgroepen
Artikel 4:
We verstaan onder jeugdwerk: groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met de jeugd
in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere
jeugdverenigingen, hetzij door lokale openbare besturen.
Elke vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter
door de ondervoorzitter en als deze ook afwezig is, door het aanwezige bestuurslid met
de hoogste leeftijd.
Elke vergadering begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering.
Als een punt niet wordt afgehandeld, wordt het automatisch verzonden naar de dagorde
van de volgende vergadering en dan met prioriteit behandeld.
Bij het begin van een vergadering kan een punt bijkomend op de dagorde geplaatst
worden met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Op vraag van een stemgerechtigd lid kan een minderheidsnota aan de adviezen
toegevoegd worden. Een minderheidsnota maakt een onafscheidelijk deel uit van de
adviezen. Dienst vrije tijd – 27.09.2011
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Hoofdstuk 3 : Algemene vergadering
Artikel 5:
Al de afgevaardigden van de verenigingen worden schriftelijk opgeroepen tot de
algemene vergadering. De oproeping vermeldt de dagorde.
Elk voorstel, gedaan door minstens één lid, moet op de dagorde opgenomen worden.
Artikel 6:
De algemene vergadering komt minstens 1 maal per jaar samen.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door het
dagelijks bestuur, hetzij op schriftelijk verzoek door minstens 1/3 van de
stemgerechtigde leden, hetzij door een erkend jeugdwerkinitiatief op schriftelijk verzoek
ondertekend door de voorzitter en 2 leden van het bestuur van de betrokken organisatie.
De algemene vergadering van de jeugdraad is openbaar. Vergaderdatum, plaats en
agenda worden ruim bekend gemaakt in de gemeente. Documenten, adviezen en
verslagen zijn steeds ter inzage bij de gemeentelijke jeugddienst.
Artikel 7:
De algemene vergadering is samengesteld uit :
Stemgerechtigde leden : 
Elke erkende vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve
jeugdwerking heeft door en voor jongeren binnen het grondgebied van de gemeente kan
2 afgevaardigden aanduiden.
Elke onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente kan één afgevaardigde aanduiden.
Elke instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren bereikt kan één
afgevaardigde aanduiden.
Elke geïnteresseerde jongere of deskundige, woonachtig in de gemeente Alken, kan
gecoöpteerd worden met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Elke afgevaardigde, uitgezonderd een gecoöpteerde geïnteresseerde jongere of een
gecoöpteerde deskundige, kan zich op de bijeenkomsten van de algemene vergadering
laten vervangen door zijn vaste plaatsvervanger, welke eveneens stemrecht krijgt.



De door het college van burgemeester en schepenen aangewezen ambtenaar die
het secretariaat van de jeugdraad waarneemt.



De schepen van jeugd, de cultuurbeleidscoördinator of afgevaardigden uit andere
adviesraden kunnen als waarnemer uitgenodigd worden.

Artikel 8:
Afgevaardigden uit verenigingen, instellingen, actiegroepen, onderwijsinstellingen en
jeugdwerkinitiatieven die wensen lid te zijn van de jeugdraad, moeten aan volgende
voorwaarden voldoen:




De afgevaardigde moet actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie
waardoor ze aangeduid worden.
Geen politiek mandaat uitoefenen.
Minimum 16 jaar en maximum 30 jaar – afwijkingen qua leeftijd kunnen
besproken worden op de algemene vergadering van de jeugdraad.
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Geïnteresseerde jongeren en deskundigen die gecoöpteerd wensen te worden moeten
aan volgende voorwaarden voldoen:
 Opgave van specifieke motivatie voor kandidaatsstelling.
 In de gemeente Alken wonen.
 Geen politiek mandaat uitoefenen.
 Minimum 16 jaar en maximum 30 jaar – afwijkingen qua leeftijd kunnen
besproken worden op de algemene vergadering van de jeugdraad.
Artikel 9:
Een organisatie die lid wenst te worden van de jeugdraad, dient een schriftelijke
aanvraag te richten naar het dagelijks bestuur. Indien ze beantwoordt aan de gestelde
normen van erkenning, kan ze toetreden tot de algemene vergadering.
Om erkend te worden moeten ze voldoen aan volgende voorwaarden:


In de gemeente Alken activiteiten uitoefenen die gericht zijn op het
jeugdwerkbeleid en een pedagogische werking kunnen aantonen.



2/3 van de actieve leden van het jeugdwerkinitiatief moet jonger zijn dan 25 jaar.

Tijdens de eerste algemene vergadering van het werkjaar worden de gemeentelijke
jeugdwerkinitiatieven opnieuw erkend.
Artikel 10:
Inhoud van de algemene vergadering van de jeugdraad:





Verslaggeving over de werking van de jeugdraad en de uitgebrachte adviezen
over het afgelopen jaar.
Evaluatie van de werking.
Verzamelen van wensen, verwachtingen, ideeën en suggesties voor de werking
van de volgende jaren.
Erkennen van jeugdwerkinitiatieven.

Tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren:






Wijziging van het huishoudelijk reglement.
Aanstelling en ontslag van het dagelijks bestuur.
Jaarlijkse goedkeuring van het jaarverslag van de jeugdraad.
De erkenningsvoorwaarden voor het lidmaatschap bepalen.
Adviezen afleveren – bij hoogdringendheid kan dit gebeuren door het dagelijks
bestuur.

Artikel 11:
De algemene vergadering kan steeds geldig vergaderen en besluiten nemen over alle
aangelegenheden met gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum
inzake de gewone meerderheid. De stemming is geheim telkens als het om personen of
verenigingen gaat of als 1/5 van de aanwezige stemgerechtigde leden hierom verzoeken.
Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet
tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien niet aan deze
voorwaarden voldaan is, beslist de volgende vergadering, ongeacht het aantal
aanwezigen, over het agendapunt.
Artikel 12:
Aan het mandaat van stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld:


Door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling
welke zij vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd
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aan het bestuur worden toegezonden. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de
voorzitter en 2 leden van het bestuur van de betrokken organisatie.


Door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de organisatie.
Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of door de
organisatie. Indien ontslag door de organisatie: ondertekend door de voorzitter en
2 leden van het bestuur van de betrokken organisatie.



De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering met gewone
meerderheid en in geheime stemming uitgesproken worden.

Een afgevaardigde kan na ontslag vervangen worden door een ander lid van de
vereniging dat aan alle vereiste voorwaarden voldoet.
Hoofdstuk 4 : dagelijks bestuur
Artikel 13:
De algemene vergadering verkiest uit zijn stemgerechtigde leden die zich kandidaat
stellen, bij geheime stemming en met gewone meerderheid, minimum 8 en maximum 20
effectieve leden, die het dagelijks bestuur vormen.
Het dagelijks bestuur kiest uit zijn stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen, bij
geheime stemmingen met gewone meerderheid 1 voorzitter en 1 ondervoorzitter.
De voorzitter van het dagelijks bestuur neemt ook het voorzitterschap van de algemene
vergadering waar.
Artikel 14:
Stemgerechtigde leden van het dagelijks bestuur moeten woonachtig zijn in de gemeente
of actief betrokken zijn bij de werking van een Alkens jeugdwerkinitiatief.
Artikel 15:
Aftredende leden zijn herkiesbaar.
Artikel 16:
Het dagelijks bestuur komt regelmatig samen. Tot elke vergadering wordt men minstens
10 kalenderdagen op voorhand uitgenodigd. De oproeping vermeldt de agenda en van
elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en verzonden aan de leden van het
dagelijks bestuur. Indien tenminste 1/3 van de leden hierom verzoeken is men verplicht
het dagelijks bestuur samen te roepen binnen de 14 dagen. De vergaderingen van het
dagelijks bestuur zijn niet openbaar. Documenten, adviezen en verslagen zijn steeds ter
inzage bij de gemeentelijke jeugddienst.
Artikel 17:
Besluiten worden genomen door de aanwezige stemgerechtigde leden bij gewone
meerderheid. Het dagelijks bestuur kan geldig vergaderen en besluiten nemen bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Artikel 18:
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit:
Stemgerechtigde leden : 
a. Minimum 8 en maximum 20 effectieve leden, verkozen door de algemene
vergadering.
b. 1 of meerdere leden kunnen door het dagelijks bestuur met gewone
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden gecoöpteerd worden.
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De ambtenaar aangeduid door het college van burgemeester en schepenen die
het secretariaat waarneemt.



De schepen van jeugd, de cultuurbeleidscoördinator of afgevaardigden uit andere
adviesraden kunnen als waarnemers uitgenodigd worden.
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Artikel 19:
De duur van de mandaten bedraagt, mits herverkiezing, 1 werkjaar. Wanneer een
mandaat van een lid van het dagelijks bestuur tussentijds vacant wordt, kan een ander
actief lid van dezelfde vereniging of instelling zich kandidaat stellen om het mandaat van
zijn voorganger te voltooien. Bij vacatie van de functie van voorzitter / ondervoorzitter
benoemt het dagelijks bestuur een plaatsvervanger tot de eerstvolgende algemene
vergadering.
Artikel 20:
Aan het mandaat van de leden wordt een einde gesteld:
 Door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling
welke zij vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk aan het bestuur
worden toegezonden. Dit ontslag moet ondertekend worden door de voorzitter en
2 leden van het bestuur van de betrokken organisatie.
 Door persoonlijk ontslag uit het dagelijks bestuur of uit de vereniging die hem
afvaardigde. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene.
 Indien de afvaardigende vereniging ophoudt te bestaan.
 Indien betrokkene niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Artikel 21:
Bevoegdheden van het dagelijks bestuur:
 Oprichten van werkgroepen. Hierin zetelen in eerste instantie de leden van het
dagelijks bestuur van de jeugdraad. Geïnteresseerde jongeren en deskundigen
kunnen toegevoegd worden.
 Bespreken van de adviezen van de werkgroepen.
 Oordelen over de adviezen van werkgroepen.
 Het dagelijks bestuur bereidt de bijeenkomsten van de algemene vergadering
voor en voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad.
Op de eerste algemene vergadering zal het dagelijks bestuur kwijting verleend
worden voor hun gestelde handelingen.
Artikel 22:
Wanneer een lid van de algemene vergadering en / of het dagelijks bestuur 3
opeenvolgende vergaderingen afwezig is, wordt hij als ontslagnemend aanzien.
Het mandaat van het ontslagnemend lid in het dagelijks bestuur wordt ingevuld conform
artikel 19.
Artikel 23:
Alle vroegere reglementen m.b.t. de jeugdraad vervallen en worden vervangen door
onderhavig huishoudelijk reglement.
Artikel 24:
Alle voorvallen waarvoor in dit huishoudelijk reglement geen regels vastgelegd zijn,
zullen door het dagelijks bestuur behandeld worden met gewone meerderheid van de
aanwezige stemgerechtigde leden.
Hoofdstuk 5 : erkenning
Artikel 25:
De jeugdraad legt zijn huishoudelijk reglement en de latere wijzigingen ervan, ter
goedkeuring voor aan de gemeenteraad.
Goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2013.

