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Smeyers, Sarah Delanoeije, Fons Creuwels, Pascale Alaerts, Daniëlle Vanwesenbeeck, Gilberte Muls,

Walter Vangoidsenhoven, Jeroen Verbinnen, Maïlee Hovsepian, Leden

Johan Geens, Algemeen directeur

Verontschuldigd: Leen Sempels-Verreck, Raadslid

Jeued - Statuten ieugdraad - Goedkeuring

Classificatiecode: 205.92 Jeugd. Jeugdraad

Feiten en context
De huidige statuten zijn opgesteld aan de hand van het decreet van 6 juli20L2 houdende de

ondersteuning en stimulering van het lokaaljeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal

jeugdbeleid. Dit decreet, en hieraan gekoppeld de algemene opvatt¡ng van de jeugdraad, is in de

loop van de voorbije beleidstermijn van 6 jaar zodanig gewijzigd dat een vernieuwing van de statuten

noodzakelijk is alvorens de raad opnieuw kan samengesteld worden.

Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur

De gemeentelijke jeugdraad wordt bekrachtigd in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012

houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaaljeugdbeleid, gewijzigd bij het decreet van

19 decembe r 2OL4 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting

2074, het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de

lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake

de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, het decreet van 20 mei 2016 houdende

diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel en het decreet van L8 november

2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies'

Argumentatie
Gezien de oproep tot samenstelling van de jeugdraad is het aangeraden de bijhorende statuten te

actualiseren aan de huidige norm.

Stemming
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen
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Besluit
Artikel 1. De hernieuwde statuten van de jeugdraad als volgt goed te keuren:

Artikel 1

De gemeentelijke jeugdraad wordt bekrachtigd in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012

houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaaljeugdbeleid, gewijzigd bij het decreet van

19 december 201,4 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting

2O14, he| decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de

lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake

de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, het decreet van 20 mei 2016 houdende

diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel en het decreetvan L8 november

20L6 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies.

Artikel 2 De jeugdraad is een autonoom orgaan, Ditwil zeggen dat het in eerste instantie de

permanente leden (art.4 $1)zijn, die op zelfstandige basis de bijeenkomsten van het orgaan

bepalen, wanneer zij items wensen te bespreken die voor hen belangrijk of waardevol zijn. Bij het

aanvragen van advies betreffende gerelateerde aangelegenheden vanwege het gemeentebestuur,

zal de bijeenkomst door de gemeentelijke dienst samengeroepen worden.

De jeugdraad wordt opgericht om de inspraak van kinderen en jongeren mogelijk te maken bij de

beleidsvoorbereiding en hen daarwaar nodigte betrekken bij de uitwerking en evaluatie van de

gemeentelijke dienstverlening, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan.

Adviezen kunnen uitgebracht worden hetzij op vraag van het gemeentebestuur, hetzij op eigen

initiatief van de jeugdraad.

Artikel3

De volgende personen zijn lid van de gemeentelijke jeugdraad:

1' de afgevaardigde van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve

werking of rekrutering kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente,

overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van 26 april 1995 betreffende de erkenning van

jeugdveren igingen.

2'geTnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad.

Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad

Artikel4

5 1: Permanente leden zijn:

a) één effectieve afgevaardigde van elk jeugdwerkinitiatief dat een actieve, erkende werking

heeft op het grondgebied van de gemeente;

b) geinteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, die worden gecoöpteerd door de

leden vermeld onder a) van deze paragraaf.
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5 2: Niet-permanente leden zijn:

a) één plaatsvervanger van elk jeugdwerkinitiatief dat een actieve, erkende werking heeft op

het grondgebied van de gemeente.

5 ¡: De effectieve afgevaardigde, evenals de plaatsvervanger, worden in volle
vrijheid aangeduid door de betrokken jeugdwerkinitiatieven en moeten voldoen aan volgende

voorwaarden:

a) actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie die hen afvaardigt;

b) de aangeduide leden en de jongeren moeten minimum L6 jaar en maximum 29iaarziin;

c) geen enkel actief politiek mandaat, op eender welk politiek niveau, opgenomen hebben.

5 4: De coöptatie van de stemgerechtigde leden, zoals voorzien in 5 1b) van dit artikel, gebeurt

door de algemene vergadering bij volstrekte meerderheid op grond van:

- de deskundigheid van de betrokken persoon;

- de persoonlijke interesse van de betrokken personen,

De gecoöpteerde leden moeten voldoen aan de voorwaarden vermeld onder 5 2b) en c) van

dit artikel.

S 5: Rechten van de leden:

a) spreek- en stemrecht op de samenkomsten van de jeugdraad waarop het lid wordt

uitgenod igd;

b) inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking stelt

aan de jeugdraad.

Artikel5

Per werkingsjaar, lopende van L september tot 31 augustus, kan elk jeugdwerkinitiatief nieuwe

vertegenwoordigers aanduiden. Ook de gecoöpteerde leden worden bij aanvang van het nieuwe

werkingsjaar opnieuw bekrachtigd.

Aan het mandaat van een lid komt tussentijds een einde alshij/zij geen deel meer uitmaakt van het

desbetreffende jeugdwerkinitiatief of omdat het betrokken lid niet meer voldoet aan de voor het

lidmaatschap gestelde criteria.

Artikel6

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De vergaderingen zijn

open baa r,

ArtikelT
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De vergaderingen worden samengeroepen op basis van behoefte. Wanneer de noodzaak dit vereist,

kunnen de leden van de jeugdraad de vergadering zelf samenroepen. Permanante leden kunnen zich

hiertoe richten tot de betrokken gemeentelijke dienst.

De vergadering wordt voorgezeten door het permanente lid dat de vergadering heeft laten bij elkaar

roepen. De verslaggeving gebeurt door het niet-permanente lid van het jeugdwerkinitiatief dat de

vergadering voorzit.

lndien de vergadering wordt voorgezeten door een gecoöpteerd lid, zal het verslag opgenomen

worden door het oudste permanente lid.

Na de vergaderingen wordt er een verslag aan de gemeentelijke dienst bezorgd, door diegene die

tijdens de vergadering de notulen waarnam.

Artikel8

De gemeentelijke jeugdraad heeft zijn zetel in het gemeentehuis, Gellenberg 16,3270 Lubbeek

Artikel9

Alle verslagen van de vergaderingen worden ter kennisgeving overgemaakt aan het college van

burgemeester en schepenen. De verslagen van de jeugdraad zijn online raadpleegbaar op de

gemeentelijke website.

Artikel 10

De gemeentelijke jeugdraad bezorgt zijn adviezen schriftelijk aan het college van burgemeester en

schepenen. De adviezen moeten een duidelijke weergave zijn van de standpunten van de

gemeentelijke jeugdraad. De tekst van de adviezen maakt steeds deel uit van het desbetreffende

dossier dat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad

Artikelll
De gemeentelijke jeugdraad beschikt over een termijn van 45 werkdagen, na ontvangst van de vraag

om advies, om zijn advies uit te brengen. lndien geen advies wordt gegeven binnen de gestelde

termijn, mag het advies beschouwd worden als gunstig.

Artikell2
lndien het advies van de gemeentelijke jeugdraad gevolgd wordt, dient er geen schriftelijk besluit

bezorgt te worden aan de jeugdraad. lndien het advies niet gevolgd wordt, zal het college van

burgemeester en schepenen zulks schriftelijk en gemotiveerd aan de jeugdraad meedelen binnen

een termijn van 45 werkdagen.

Artikel 13
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De verslagen en dossiers van de gemeentelijke jeugdraad zijn digitaal te raadplegen op het

gemeentehuis.

Artikel 14

Het gemeentebestuur sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af die alle leden van de

gemeentelijke jeugdraad in hoofde van dit lidmaatschap dekt.

Artikel 15

Om de gemeentelijke jeugdraad in de gelegenheid te stellen haar taak als participatieorgaan naar

behoren te vervullen, zal het gemeentebestuur de gemeentelijke jeugdraad tijdig en volledig op de

hoogte brengen van de beleidsvoornemens.

Art. 2. De jeugdraad op de hoogte te brengen van deze beslissing.

Namens de gemeenteraad

De Algemeen directeur,

Johan Geens

De Algemeen d

Voor éénsluidend afschrift,
Lubbeek,4juni 2019

t, ttr

De Voorzitter,

Hugo Simoens
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Gellenberg 16 - 3210 t.ubbeek - tel. û16 47 97 00 - fax 016 47 97 gI - info@lubbe¿k.be - www.lubbeek.be
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