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REGLEMENT JEUGDRAAD 1

ARTIKEL 1
In de stad Halen bestaat er een gemeentelijke Jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van
24 juli 1991 hoedende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid.

ARTIKEL 2
De Jeugdraad heeft als doelstellingen:
a. 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;
b. initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij
het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;
c. bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook
de inspraak stimuleren.
Bij het nastreven van deze doelstellingen werkt de Jeugdraad steeds autonoom, los van elke politieke,
ideologische, filosofische en/of godsdienstige binding.

ARTIKEL 3
De gemeentelijke Jeugdraad is als volgt gestructureerd:
a. een algemene vergadering
b. werkgroepen (permanent of tijdelijk)

ARTIKEL 4
De algemene vergadering van de Jeugdraad bestaat uit volgende stemgerechtigde leden:
a. elke jeugdwerkinitiatief (vereniging, club, instelling) dat op regelmatige tijdstippen (wekelijks,
maandelijks, tweemaal per week, tijdens de vakantie, …) activiteiten met kinderen en/of jongeren
organiseert (0 tot 25 jaar), onder begeleiding, in de vrije tijd, met opvoedkundige doelstellingen,
vrij toegankelijk of met vrijwillige lidmaatschap, binnen de grenzen van de gemeente, kan één
afgevaardigde aanduiden;
b. elke geïnteresseerde jongere, aan te duiden volgens de procedure vermeld in art. 5,
c. door de gemeenteraad aan te duiden leden, indien bepaalde ideologische of filosofische
strekkingen niet vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 5
Samenstellingsprocedure van de algemene vergadering van de Jeugdraad:
a. elke vereniging is vertegenwoordigd door maximum 2 leden. Bij verstek van de 2 permanente leden
mag er altijd vervanging komen. Door deze vervanging gaat de persoon automatisch akkoord met
de engagementsverklaring. Elke vereniging heeft recht op één stem. Elk jaar worden de
verenigingen uitgenodigd voor de algemene vergadering. Deze afgevaardigden moeten aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- min. 16 jaar en max. 35 jaar oud zijn;
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-

het lid dat zetelt in de Jeugdraad heeft een goedkeuring van de organisatie die hij of zij
vertegenwoordigt en is hierin actief betrokken;
- geen openbaar mandaat uitoefenen;
- bij de eerste algemene vergadering tekenen alle leden een engagementsverklaring voor de
werking van de Jeugdraad.
b. bij de samenstelling van de eerste algemene vergadering wordt via verschillende informatie
kanalen een oproep gelanceerd in de gemeente opdat de verschillende jongeren zich kandidaat
zouden stellen als lid voor de gemeentelijke Jeugdraad.
Deze kandidaten, niet aangeduid als afgevaardigde van een tot lidmaatschap gerechtigde
vereniging, moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- min. 16 jaar en max. 35 jaar oud zijn;
- geen openbaar mandaat uitoefenen;
- opgeven van een specifieke motivatie voor kandidaatstelling;
- een engagementsverklaring voor de werking van de Jeugdraad ondertekenen;
- zijn woonplaats in de gemeente Halen hebben of actief betrokken zijn bij een Halense
jeugdvereniging.
De niet-georganiseerde kandidaten kunnen met hoogstens evenveel in aantal zijn dan de door
jeugdwerkinitiatieven afgevaardigde leden.

ARTIKEL 6
Alle stemgerechtigde leden van de Jeugdraad worden gevraagd een engagementsverklaring voor de
werking van de Jeugdraad te ondertekenen waarin volgende elementen vastgelegd worden:
a. plichten van het stemgerechtigde lid:
- onderschrijven van de doelstellingen van de Jeugdraad en zich ertoe verbinden actief mee te
werken aan de realisering ervan;
- verbintenis om de algemene vergadering bij te wonen tenzij er belet is door overmacht of een
andere belangrijke reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal
verontschuldigen;
- verbintenis om zich te informeren over het jeugdbeleid door lectuur, door bijscholing en
vorming, door contacten met jongeren en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid;
- verbintenis om hun achterban grondig te informeren over de werkzaamheden van de
Jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het op sporen bij de eigen
organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid.
b. rechten van het stemgerechtigd lid:
- stemrecht op alle vergaderingen van de Jeugdraad;
- spreekrecht op alle vergaderingen van de Jeugdraad;
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het stadsbestuur ter beschikking stelt van de
Jeugdraad.
Door deze engagementsverklaring te ondertekenen bevestigen zij dat zij de statuten van de Jeugdraad
gelezen en goedgekeurd hebben.
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ARTIKEL 7
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld:
a. door intrekking van zijn mandaat door het jeugdwerkinitiatief die het vertegenwoordigd. Deze
intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan de Jeugdraad worden toegezonden;
b. door het ontslag van de betrokkenen zelf uit de Jeugdraad of uit de organisatie. Dit ontslag moet
schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of het jeugdwerkinitiatief;
c. het mandaat van de stemgerechtigde leden eindigt bij een nieuw startjaar van de Jeugdraad.

ARTIKEL 8
De Jeugdraad kan ten allen tijde waarnemende leden met raadgevende stem aanduiden.
Volgende personen zijn steeds waarnemend lid:
- de schepen belast met jeugdbeleid of zijn eventuele afgevaardigde;
- een gemeentelijke ambtenaar belast met jeugdaangelegenheden.

ARTIKEL 9
De Jeugdraad kiest om de twee jaar bij het begin van het werkjaar een voorzitter en secretaris. Alle
leden van de Jeugdraad kunnen zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter of secretaris,
indien zij minstens 6 maanden stemgerechtigde lid actief zijn in de Jeugdraad.
Het mandaat van secretaris mag bij goedkeuring op de eerste algemene vergadering uitgeoefend
worden door een gemeentelijke ambtenaar belast met jeugdaangelegenheden.
Procedure:
Kandidaturen worden schriftelijk gesteld bij de voorzitter of de gemeentelijke ambtenaar, de datum
van het einde van de kandidatuurstelling wordt afgesproken op het moment van het ontslag van de
huidige voorzitter. Op de algemene vergadering wordt gestemd over de kandidaturen op daartoe
voorziene stemformulieren.
1. Er is geen kandidaat.
De verkiezingen worden opgeschort tot volgend werkjaar, waarbij de volledige procedure opnieuw
gestart word. Ondertussen blijft de voorzitter/secretaris aan, eveneens zonder stemrecht.
2. Er is slechts één kandidaat.
Dan moet hij om verkozen te worden de meerderheid van stemmen halen (helft + 1). Behaalt hij
die niet, dan geldt dezelfde als ander 1. De waarnemende secretaris/voorzitter mag zich geen
kandidaat gesteld hebben voor deze functie.
3. De kandidaat werd verkozen.
4. Er zijn meerdere kandidaten.
De kandidaat die de meeste stemmen haalt (relatieve meerderheid), is verkozen. Twee of meer
kandidaten behalen elk evenveel stemmen. Er wordt opnieuw over deze 2 of meer verkozenen
gestemd. Als er één verkozenen overblijft is er geen probleem. Bij een nieuw ex-aequo worden de
stemming opgeschort tot de volgende Jeugdraad. Deze vergadering moet binnen de maand na de
verkiezingsvergadering volgen. Bij een nieuwe ex-aequo wordt de persoon tot voorzitter verkozen
die de meeste jaren ervaring in de Jeugdraad bezit.
5. Er zijn meerdere kandidaten, één kandidaat heeft de meeste stemmen, doch op dezelfde
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vergadering van de gemeentelijke Jeugdraad wordt protest ingediend, dan geldt hetzelfde als onder
punt 2.
De verkozene of waarnemend bekleedt zijn functie vanaf de volgende bijeenkomst van de Jeugdraad.
De verkozene kan maximum 6 jaar, zijnde 3 termijnen van 2 jaar na elkaar dezelfde functie vervullen.
Bij deze 6 jaar wordt de tijd als waarnemer niet meegerekend.
Wanneer minimum 3 van de stemgerechtigde leden van de Jeugdraad ondervindt dat de
voorzitter/secretaris zijn functie niet naar behoren vervult (vnl. als hij de politieke, ideologische,
filosofische en/of godsdienstige autonomie van de Jeugdraad in gedrang brengt), kan over die persoon
gestemd worden. Hiervoor geld hetzelfde als onder punt 5.

ARTIKEL 10
De Jeugdraad komt minstens 8 maal per jaar samen. De vergaderingen van de Jeugdraad zijn openbaar.
Aanwezigen kunnen, met toestemming van de voorzitter, het woord nemen.
Alle leden worden minstens 10 dagen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor de vergadering van de
Jeugdraad.

ARTIKEL 11
De Jeugdraad of de voorzitter kan tijdelijke of permanente werkgroepen oprichten. Elk lid van de
Jeugdraad heeft recht hieraan deel te nemen. Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of
deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep. Voor elke werkgroep wordt door de Jeugdraad
een verantwoordelijke aangeduid, die werking, argumenten en besluiten toelicht op de Jeugdraad.

ARTIKEL 12
Om een geldige stemming te houden tijdens de vergadering van de Jeugdraad moet tenminste de helft
van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, beslist de
volgende vergadering, minstens 14 dagen en maximum 6 weken later, ongeacht het aantal
aanwezigen, over de geagendeerde punten.
Voor de wijzigingen van het huishoudelijke reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden
aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, beslist de volgende vergadering, minstens
14 dagen en maximum 6 weken later, ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging van het
huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 13
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
genomen, behalen een wijziging van het huishoudelijk reglement. Dergelijke wijzigingen vereisen een
2/3 meerderheid.
Als meer dan 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vraagt om meer informatie betreffende
een agendapunt, moet een beslissing hieromtrent worden genomen op een volgende vergadering. De
Jeugdraad bepaalt op welke wijze die meer informatie zal verstrekt worden.
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Bij alle adviezen aan het gemeentebestuur kunnen de verhoudingen en de identiteit van voor- en de
tegenstemmers bekend gemaakt worden, indien de Jeugdraad daartoe beslist heeft.

ARTIKEL 14
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het
gemeentelijk cultuurbeleid kunnen een aantal initiatieven en personen deel uitmaken van de
Jeugdraad. Toch kunnen enkel de initiatieven die voldoen aan de criteria in het decreet houdende de
subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven d.d. 09-06-1993, in aanmerking komen voor de toeslagen zoals
deze voorzien zijn in het jeugdbeleidsplan dat volgens dit laatste decreet wordt opgesteld.
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