
Statuten Gemeentelijke Jeugdraad Maarkedal. 
 
 
 
Artikel 1.  Oprichting, benaming en zetel. 
Er wordt een Gemeentelijke Jeugdraad opgericht, waarvan de zetel gevestigd is in het 
Administratief Centrum ‘Valerius De Saedeleer’, Nederholbeekstraat 1 te 9680 Maarkedal. 
 
 
Artikel 2.  Doelstellingen. 
De Gemeentelijke Jeugdraad wordt opgericht ter bevordering van het jeugdbeleid in de 
gemeente. 
De Gemeentelijke Jeugdraad heeft volgende doelstellingen: 
1. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle 

aspecten van het jeugdbeleid in Maarkedal. 
2. Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen het 

jeugdwerk, de betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren, en de jeugd zelf. 
3. Sociaal-culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel georganiseerd 

door de jeugd, aanmoedigen of zelf initiatieven nemen als er een leemte is. 
4. Bij zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en volwassenen de interesse voor het 

jeugdbeleid bevorderen alsook de inspraak stimuleren. 
 
 
Artikel 3. Statuut 
De Jeugdraad is een feitelijke vereniging en geniet het statuut van een officieel erkend 
adviesorgaan.  
 
 
Artikel 4.  Samenstelling. 
De jeugdraad moet samengesteld worden conform de volgende bepalingen in het 
gemeentedecreet dd15 juli 2005: 
 

Artikel 200 §2. Ten hoogste twee derde van de leden van de hier 
bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Zo niet 
kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. 
Artikel 200 § 4. Gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van 
de hier bedoelde raden en overlegstructuren. 

 
De Jeugdraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 
1. De stemgerechtigde leden zijn: 

a. twee vaste afgevaardigden van elke erkende vereniging, organisatie of instelling die 
een actieve jeugdwerking kan aantonen op het grondgebied van de gemeente.  Elke 
vereniging/werkgroep duidt eveneens plaatsvervangers aan, die slechts 
stemgerechtigd zijn wanneer zij de effectieve afgevaardigden vervangen.  De 
plaatsvervangers mogen steeds de vergadering bijwonen en worden daartoe sterk 
uitgenodigd.  De voorwaarden voor erkenning als jeugdwerkinitiatief staan 
omschreven in het “gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring 
van het plaatselijk jeugdwerk”. 



 
Deze afgevaardigden worden op democratische wijze aangeduid door de betrokken 
vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- minimum 16 jaar zijn, 
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden 
aangeduid, 
- niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen, 
- geen politiek mandaat uitoefenen. 

 
b. elke geïnteresseerde jongere die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 
- inwoner zijn van Maarkedal of wanneer geen inwoner van Maarkedal in zeer sterke 
mate betrokken zijn bij het jeugdwerk in de gemeente, 
- minimum 16 jaar zijn, 
- geen politiek mandaat uitoefenen, 
- opgave van een specifieke motivatie voor kandidaatstelling. 

 
 
Minimum 2/3 van de stemgerechtigde leden van de Jeugdraad moet jonger dan 30 jaar zijn. 

 

2.  De niet-stemgerechtigde (waarnemende) leden zijn: 
 

a. de Schepen voor Jeugd die ambtshalve lid is, 
b. de Jeugdconsulent die deskundige ondersteuning biedt, 
c. personen die wegens hun deskundigheid en op uitnodiging van de jeugdraad 

deelnemen aan de algemene vergadering, 
d. vertegenwoordiging van andere gemeentelijke adviesraden, 
e. elke geïnteresseerde persoon die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

- inwoner zijn van Maarkedal, 
- minimum 16 jaar, 
- toegelaten door de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering. 

 
 
Artikel 5. Procedure van samenstelling van de Jeugdraad. 
a. Jaarlijks worden bij het begin van het werkjaar, dat loopt van 1 september van het 

lopende kalenderjaar tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar, alle verenigingen, 
actiegroepen, organisaties en instellingen van/voor de jeugd opgeroepen om hun 
afgevaardigden aan te duiden. 

b. Jaarlijks bij het begin van het werkjaar, wordt via verschillende informatiekanalen een 
oproep gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat 
zouden stellen als lid van de Gemeentelijke Jeugdraad. 

c. De installatie van de nieuwe jeugdraad en de erkenning door het gemeentebestuur dient 
te geschieden binnen de zes maanden volgend op de installatie van de nieuwe 
gemeenteraad.  In afwachting van de installatie van de nieuwe jeugdraad blijft de oude 
raad in functie. 

 
 
Artikel 6.  Rechten en plichten van het lid. 
a. Plichten van het lid: 



- onderschrijven van de doelstellingen van de Gemeentelijke Jeugdraad en verbintenis 
om actief mee te werken aan de realisatie ervan 

- de vergaderingen bijwonen tenzij er belet is door overmacht of een andere belangrijke 
reden, in welke gevallen men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen 

- zich informeren over het jeugdbeleid door lectuur, eventuele bijscholing en vorming, 
door contacten met jongeren en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid 

- verbintenis aangaan om er een maatschappelijke visie op na te houden waarbij 
racisme en onverdraagzaamheid uitgesloten worden 

- verbintenis voor afgevaardigden van een vereniging, organisatie en instelling om hun 
achterban grondig te informeren over de werkzaamheden van de Gemeentelijke 
Jeugdraad en ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen bij de eigen 
organisatie van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid. 

 

b.  Rechten van het lid: 
- spreekrecht op alle vergaderingen van de Gemeentelijke Jeugdraad, 
- stemrecht op alle vergaderingen van de Gemeentelijke Jeugdraad, 
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking 

stelt van de Gemeentelijke Jeugdraad. 
 
Artikel 7.  Beëindiging van het lidmaatschap. 
Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid van de Jeugdraad komt een einde door: 
a. het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de organisatie, vereniging of 

instelling welke hij of zij vertegenwoordigt, 
b. de intrekking van de opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke hij of zij 

vertegenwoordigt.  Deze intrekking moet schriftelijk aan de raad van bestuur worden 
meegedeeld. 

c. het aanvaarden van een politiek mandaat, 
d. door drie opeenvolgende, niet vooraf gemelde afwezigheden.  De Jeugdraad zal de 

afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan het betrokken lid en aan de 
organisatie, vereniging of instelling welke het lid vertegenwoordigde. 

e. Het niet meer voldoen aan de voorwaarden vermeld onder artikel 4 of het niet meer 
naleven van de plichten vermeld onder artikel 6. 

De organisatie, vereniging of instelling kan een nieuw lid aanduiden. 
 
 
Artikel 8. Stemprocedure 
De Gemeentelijke Jeugdraad streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke 
eensgezindheid.  Er wordt enkel gestemd indien er een duidelijke consensus ontbreekt of 
indien 1/3 van de aanwezigen daar om vraagt. 
Om een geldige stemming te kunnen houden moet tenminste de helft +1 van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Alle beslissingen worden met een gewone 
meerderheid van de aanwezige leden genomen.  Voor de wijziging van de statuten en het 
huishoudelijk reglement moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 
Als er op de vergadering onvoldoende leden aanwezig zijn, wordt binnen de veertien dagen 
een nieuwe buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt gestemd 
ongeacht het aantal aanwezigen.  Deze bepaling zal worden opgenomen in de uitnodiging. 
Elke wijziging aan de statuten en het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
 



Artikel 9. Mandaten binnen de Jeugdraad 
De leden van de Jeugdraad kiezen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een 
penningmeester, een secretaris.  Indien de voorzitter niet aanwezig kan zijn, zit de 
ondervoorzitter de vergadering voor. 
 
 
Artikel 10. Verslaggeving 
De verslaggever maakt van iedere vergadering verslag op. Het verslag dient goedgekeurd te 
worden tijdens de eerstvolgende vergadering.   Het verslag wordt aan alle leden van de 
Jeugdraad gezonden en aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
 
 
Artikel 11. Werkgroepen 
De Jeugdraad kan werkgroepen oprichten voor het onderzoek van specifieke aspecten van 
het jeugdbeleid, voor het organiseren van allerlei initiatieven ten behoeve van de jeugd, e.d. 
De werkgroepen werken onder de koepel van de jeugdraad.  
Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen kunnen lid worden van een 
werkgroep. 
 
 
Artikel 12. Huishoudelijk reglement en afsprakennota 
De Gemeentelijke Jeugdraad beschikt over een huishoudelijk reglement, waarin de werking 
van de Gemeentelijke Jeugdraad verder wordt geconcretiseerd, en een afsprakennota, 
waarin de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de Gemeentelijke Jeugdraad in 
relatie tot het Gemeentebestuur worden bepaald. 
 
 
Artikel 13.  Ontbinding van de Gemeentelijke Jeugdraad. 
Bij de ontbinding van de jeugdraad moeten na het afsluiten van de rekeningen, alle gelden 
en middelen overgemaakt worden aan de Gemeente Maarkedal. 
 
 
Artikel 14.  Erkenning van de Gemeentelijke Jeugdraad. 
De Gemeentelijke Jeugdraad vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en legt daartoe zijn 
statuten en latere wijzigingen ervan, ter goedkeuring voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


