
 

 

Statuten jeugdraad Berlaar - GR 23/4/2019 

A. Oprichting  

Art. 1  

In uitvoering van het Decreet van 6 juli 2012,  houdende de ondersteuning en 

stimulering van het decreet lokaal jeugdbeleid, erkent de gemeenteraad van Berlaar 

de gemeentelijke jeugdraad onder de naam Jeugdraad Berlaar met als zetel Markt 1. 

 

B. Doel 

Art.2  

De gemeentelijk jeugdraad heeft deze doelstellingen om te verzekeren dat de stem 

van kinderen en jongeren wordt gegarandeerd in het gemeentelijk jeugdbeleid: 

 Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen 

over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente;  

 Initiatieven  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 

gemeentebeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren; 

 Belangen verdedigen van kinderen en jongeren; 

 Het jeugdbeleid opvolgen via de meerjarenplannen.  
 

C. Structuur 

Art.3 De gemeentelijke jeugdraad bestaat uit: 

1. Algemene vergadering, hierna de jeugdraad genoemd 

2. Werkgroepen 

 

D. Leden van de algemene vergadering 

Stemgerechtigde leden 

Art 4. 

§1 De algemene vergadering van de jeugdraad bestaat uit de volgende 

stemgerechtigde leden: 

1.1 Afgevaardigden van de geïnteresseerde plaatselijke of intergemeentelijke 

jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking kunnen aantonen binnen het 

grondgebied van de gemeente Berlaar. Per vereniging wordt 1 effectieve en 1 

plaatsvervangende vertegenwoordiger aangeduid; 

1.2 Geïnteresseerde jeugd uit de Gemeente Berlaar, gecoöpteerd door de 

jeugdraad. 

1.3 Afgevaardigden van elke organisatie met een dienstverlening naar 

kinderen en jongeren binnen het grondgebied van de gemeente. Per 

organisatie wordt 1 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordiger 

aangeduid; 

§ 2 De stemgerechtigde leden moeten aan volgende voorwaarden voldoen: 

 minimum zestien jaar; 

 actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden 

aangeduid (1.1 en 1.3); 



 

 

 geen politiek mandaat uitoefenen; 

 

§ 3 Maximum 1/3e van de groep stemgerechtigde leden is meer dan 30 jaar. 

 

Waarnemende leden 

Art 5. 

§1 De algemene vergadering kan te allen tijde waarnemende leden met 

raadgevende stem aanduiden. 

§2 Volgende personen zijn steeds waarnemend lid: 

a) het lid van het   College van Burgemeester en Schepenen dat bevoegd is voor 

het jeugdbeleid; 

b) een gemeentelijk ambtenaar specifiek belast met jeugdaangelegenheden. 

 

Procedure van samenstelling van de algemene vergadering. 

Art 6. 

Voor het begin van het nieuwe werkingsjaar worden de erkende jeugdverenigingen 

aangeschreven via het secretariaat van de jeugdraad om hun afgevaardigden 

(effectieve en vervangende ) aan te duiden. 

Eveneens wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in de 

gemeente zodat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen als lid van 

de jeugdraad. 

 

Aanvang en beëindiging mandaat 

Art 7. Aanvang 

De Algemene Vergadering wordt jaarlijks opnieuw samengesteld bij aanvang van het 

werkingsjaar. 

Art 8. Einde 

§1 Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld: 

 door de intrekking van hun opdracht door de organisatie of vereniging welke 

zij vertegenwoordigen;  

 door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de organisatie; 

 door drie opeenvolgende onwettige afwezigheden. 

§2 Een ontslag door de betrokkene zelf moet schriftelijk en ondertekend of via mail 

gebeuren door de betrokkene. Het ontslag wordt meegedeeld aan de jeugdraad. 

§3.1 Een ontslag door intrekking van het mandaat door de organisatie die de 

betrokkene vertegenwoordigt gebeurt schriftelijk en ondertekend door de voorzitter 

en min 1 extra bestuurslid van de betrokken organisatie.  Dit kan ook via een mail 

van de voorzitter en min. 1 extra bestuurslid van de betrokken organisatie. Het 

ontslag wordt meegedeeld aan de jeugdraad. 



 

 

§3.2 Binnen de twee maanden dient een nieuwe vertegenwoordiger van de 

organisatie aangeduid te worden. 

Voorzitter en medevoorzitter 

Art. 9 verkiezing van de voorzitter 

§1. De jeugdraad verkiest onder haar leden een voorzitter en  een medevoorzitter.  

Bij voorkeur zijn beide geslachten zijn vertegenwoordigd. Voorzitter en 

medevoorzitter kunnen geen afgevaardigden zijn van eenzelfde vereniging of 

organisatie.  

§2. Kandidaatstelling voor de functies van voorzitter en medevoorzitter gebeurt bij 

schriftelijke of mondelinge motivatie, gericht aan de jeugdraad.  

§3. De voorzitter en medevoorzitter worden bij afzonderlijke en geheime stemming 

en bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkozen door de leden 

van de jeugdraad voor een termijn van drie jaren. Die termijn kan 1 maal hernieuwd 

worden. 

§4. Bij tussentijdse verkiezingen wordt de termijn beperkt tot de resterende tijd van 

het vrijgekomen mandaat. 

Art. 10 Taken 

De voorzitter en medevoorzitter zijn belast met de voorbereiding en het leiden van de 

vergaderingen en het opvolgen van de genomen beslissingen. 

E. Werking 

Vergaderingen 

Art 11. De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar samen.  

Art 12. De algemene vergaderingen zijn openbaar.  

Beslissingen 

Art 13. Aanwezigheid bij beslissingen 

Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet 
tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van de 
statuten moeten 2/3 van de stemgerechtigde jeugdraadleden aanwezig zijn. Indien 
niet aan deze voorwaarde voldaan is, beslist de volgende algemene vergadering, 
ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging van de statuten.  

Art 14. Informatieverstrekking 

Als meer dan 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vraagt om meer 
informatie betreffende een agendapunt, moet de beslissing hieromtrent worden 
genomen op de volgende algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt 
op welke wijze die meer-informatie zal verstrekt worden.  

Art 15.  meerderheid 

Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde leden genomen, behalve een wijziging van de statuten, waarvoor 



 

 

2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden zich moeten uitspreken. Bij alle 
adviezen aan het gemeentebestuur kunnen de verhoudingen en de identiteit van 
voor- en tegenstemmers bekendgemaakt worden. 

Art 16.  

In uitzonderlijke omstandigheden kan de jeugdraad de schepen van jeugd weigeren 

een vergadering (gedeeltelijk) bij te wonen. Dit kan wanneer de meerderheid van de 

aanwezige stemgerechtigden hierom vraagt. De stemming gebeurt anoniem. 

 

Werkgroepen 

Art 17. 

De algemene vergadering kan steeds werkgroepen oprichten. Elk lid van de 
jeugdraad kan hieraan deelnemen. Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of 
deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep. 

Advies 

Art. 18  

Het college van burgemeester en schepenen of vast bureau geeft telkens een 
schriftelijk gemotiveerd antwoord op elk advies van de jeugdraad, en dit binnen de 6 
weken eventueel mits motivatie verlengbaar met 6 weken. 

 


