26. Jeugdraad – erkenning
Gelet op de cultuurpactwetgeving van 16 juli 1973 waarbij de gemeentebesturen een beroep moeten doen op
bestaande of op te richten organen en structuren met het oog op inspraak en advies van de gebruikersgroeperingen
en de ideologische en filosofische strekkingen bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid;
Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk
cultuurbeleid meer bepaald art. 8 waarbij gesteld wordt dat de raden voor cultuurbeleid uiterlijk binnen zes maanden
volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw dienen erkend of opgericht te worden;
Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en
15 december 2006;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 24 januari 1994 houdende oprichting en erkenning van de gemeentelijke
jeugdraad;
Gelet op het raadsbesluit van 15 mei 2001 (punt 14) houdende oprichting en erkenning gemeentelijke raden voor
cultuurbeleid;
Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad in zitting van 2 januari 2012, waardoor de jeugdraad opnieuw
dient erkend te worden;
Gelet op het verslag van de jeugdraad d.d. 25 april 2013 ;
Na beraadslaging;
BESLUIT EENPARIG
Dirk Aras vraagt of er nog een apart jeugdbeleidsplan wordt opgesteld.
Schepen Willy Beullens verklaart dat dit een onderdeel is van de doelstellingen die in het kader van BBC worden
geschreven. Artikel 2 duidt op een instrument waaraan nu wordt gewerkt en dat intern gebruikt wordt binnen de
jeugdraad. De bedoeling daarvan is om de lange termijndoelstellingen duidelijk op papier te zetten, zodat de krijtlijnen
voor jeugdbeleid duidelijk uitgefilterd worden op een manier die verstaanbaar is voor jongeren. Dit is dus een eigen
invulling van het begrip ‘jeugdbeleidsplan’.
Artikel 1
De gemeentelijke jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan.
Artikel 2
Doelstellingen : - advies geven over het gemeentelijk jeugdbeleid;
- het plaatselijk jeugdbeleid mee vorm geven;
- activiteiten organiseren;
- uitvoering en opvolging van het JeugdBeleidsPlan;
- vertegenwoordiging : de jeugdraad laat de stem van het jeugdwerk, kinderen en jongeren horen op andere
adviesraden, werkgroepen, comité’s…
Artikel 3
Enkel wanneer de gemeente intekent op de beleidsprioriteiten jeugd, beschikt de gemeente over een jeugdbeleid. Het
college van burgemeester en schepenen mag advies vragen aan de gemeentelijke jeugdraad over alle
aangelegenheden inzake de uitvoering van het jeugdbeleidsplan alsook over alle jeugdwerkbeleidsitems. De

jeugdraad mag zelf advies geven over alle onderwerpen die betrekking hebben op jeugd of het jeugdwerk en
jeugdbeleid van de gemeente.
Artikel 4
De jeugdraad kan beschikken over een ambtenaar die het secretariaat van de jeugdraad verzorgt en de
vergaderingen bijwoont. Bovendien kan de desbetreffende ambtenaar helpen om in contact te komen met andere
partners binnen het gemeentehuis.
Artikel 5
De statuten van de jeugdraad, zoals ze werden goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2007 (punt
16) worden herbevestigd tot 31 december 2013 (vanaf 1 januari 2014 dienen de statuten aangepast te worden aan
de nieuwe regelgeving).

