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gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 30 april 2020

AFDELING BURGERGERICHTE 
ZAKEN - Jeugd

7 2020_GR_00002 Statuten en huishoudelijk reglement jeugdraad - 
Beslissing

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 
Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 
de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 
Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De 
Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw 
Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 
Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 
mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty 
Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau

Afwezig:
mevrouw Aurore Vanden Meersche

Verontschuldigd:
mevrouw Annie Mathieu

Beschrijving

Aanleiding en motivering
Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, 
kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren 
die als opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te 
adviseren.

Met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de 
uitvoering van het jeugdbeleid, inzonderheid het meerjarenplan, richt de gemeenteraad 
een jeugdraad op of erkent  een al bestaande jeugdraad.

De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die 
betrekking hebben op kinderen en jongeren.

De gemeenteraad bepaalt de nadere werking van de jeugdraad.

Juridische gronden
Decreet Lokaal Bestuur 22 december 2017 - titel 6 - hoofdstuk 2 - § 3 - 5.
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Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid 6 juli 
2012, art. 5 : een adviesorgaan blijft verplicht.

Cultuurpactwet 16 juli 1973, decreet 28 januari 1974.

Regelgeving: bevoegdheid
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 
uitvoeringsbesluiten

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Het lokaal bestuur zorgt voor de nodige ondersteuning voor de werking van de 
jeugdraad.

Advies

jeugdraad
Gunstig advies
Bijlage(n) bij dit advies:

- Advies Statuten en HHReglement.pdf 

Stemming op het besluit
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad erkent de jeugdraad.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de statuten en het huishoudelijk reglement van de jeugdraad 
goed.

Bijlagen
1. huishoudelijk reglement JR GR 20200430.docx
2. Statuten jeugdraad  GR 20200430.docx

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 
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JEUGDRAAD

Huishoudelijk reglement – GR 30 april2020

Het huishoudelijk reglement regelt de werking van de jeugdraad door het organiseren 
van de algemene vergadering, het bestuur, de commissies en werkgroepen.

Hoofdstuk 1. De algemene vergadering

Artikel 1

De algemene vergadering komt minstens tweemaal per jaar bijeen (bij voorkeur 
maandelijks met uitzondering van de zomervakantie). Zij wordt samengeroepen door de 
voorzitter en de secretaris die ervoor zorgen dat de uitnodiging uiterlijk acht dagen voor 
de bijeenkomst aan de leden wordt bezorgd.
De uitnodiging bevat de agenda van de vergadering. 
Het verslag van de vergadering wordt zo vlug mogelijk na de zitting opgemaakt en 
uiterlijk één maand na elke bijeenkomst.

Artikel 2

Elk lid van de jeugdraad kan punten op de agenda plaatsen.
Deze punten worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering aan de voorzitter bezorgd.

Als ten minste 1/3de  van de stemgerechtigde leden dit vraagt, wordt een buitengewone 
algemene vergadering belegd. De initiatiefnemers stellen in dit geval de agenda op.
Buitengewone vergaderingen kunnen niet belegd worden tijdens de maanden juni, juli en 
augustus.

Artikel 3

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij zijn afwezigheid  
door een ander bestuurslid.

Elke vergadering begint met de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.
Daarna worden de punten besproken in volgorde van de agenda.
Als een punt niet kan worden behandeld tijdens een zitting, wordt het verschoven naar 
de volgende vergadering en dan prioritair behandeld.

Als minstens 1/3de  van de stemgerechtigde leden dit vraagt, kan een bijkomend punt op 
de agenda worden geplaatst.
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Artikel 4

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten nemen of adviezen verstrekken als 
de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Als dit aantal niet wordt bereikt, worden de betreffende besluiten en adviezen verwezen 
naar een volgende vergadering die geldig kan besluiten of adviseren, ongeacht het aantal 
aanwezige stemgerechtigde leden.
In de uitnodiging voor deze vergadering wordt expliciet de toepassing van onderhavig 
artikel van het huishoudelijk reglement vermeld.

Artikel 5

De algemene vergadering beslist of adviseert bij gewone meerderheid van de geldige 
uitgebrachte stemmen.
De stemming gebeurt geheim en schriftelijk als er gestemd wordt over personen en 
functies of als de helft van de stemgerechtigde leden erom verzoekt.
In alle andere gevallen gebeurt de stemming door handopsteking. 
Bij staking van stemmen wordt overgegaan tot een tweede stemming. Als er opnieuw 
een staking van stemmen is, wordt het punt verworpen. 
Als er wordt gestemd over personen, volgt er bij staking van stemmen een nieuwe 
stemronde. Als ook deze stemronde geen beslissing oplevert is de jongste kandidaat 
verkozen.

Artikel 6

Met inachtneming van het cultuurpact en van de decreten en besluiten die het voorzien 
worden permanente vertegenwoordigers van de jeugdraad, bv. in beheers- of 
bestuursorganen, aangeduid door de algemene vergadering en vertegenwoordigers voor 
éénmalige aangelegenheden door het bestuur.  Deze vertegenwoordiging en afvaardiging 
wordt  herzien bij de vernieuwing van de bestuursmandaten.

Hoofdstuk 2. Het bestuur

Artikel 7

Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering. Eerst worden alle leden 
verkozen.

Onder de gekozenen die zich kandidaat stellen, worden daarna door de algemene 
vergadering de voorzitter, secretaris, een vertegenwoordiger van de jeugdverenigingen, 
een vertegenwoordiger van de jeugdhuizen en een vertegenwoordiger van de 
gecoöpteerde verkozen.

Om de continuïteit van het dagelijks beheer te verzekeren, vergadert het bestuur 
tenminste maandelijks behalve tijdens de maanden juli en augustus.
De bijeenkomsten worden samengeroepen door de voorzitter of de secretaris.

Artikel 8
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Het bestuur staat in voor het dagelijks beheer van de jeugdraad. Het beslist over 
dringende en actuele problemen als de algemene vergadering niet tijdig kan worden 
samengeroepen. Deze beslissingen die bij hoogdringendheid worden genomen, moeten 
op de eerstvolgende algemene vergadering worden bekrachtigd. 
Het bestuur stelt de rekeningen en het jaarverslag op.
Het is tevens bevoegd voor alle aangelegenheden die in  het kader van de statuten niet 
aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd.

Artikel 9

Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor en stelt de agenda op. Het zorgt voor 
de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering, neemt kennis van de 
briefwisseling en zorgt ervoor dat het nodige gevolg eraan wordt gegeven. 
Tevens bezorgt het bestuur alle nuttige informatie aan de leden van de jeugdraad.
Het bestuur kan, met het oog op het vervullen van zijn taak, deskundigen uitnodigen op 
de bestuursvergaderingen.

Het bestuur neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid.
Bij gebrek aan een consensus wordt de zaak voorgelegd aan de algemene vergadering.
Het bestuur beheert het bezit van de jeugdraad.

Hoofdstuk 3. Voorzitter, secretaris

Artikel 10

De voorzitter treedt in zijn functie op als voorzitter en als vertegenwoordiger van de 
jeugdraad en neemt daarbij een neutrale houding aan.

Alle officiële documenten die uitgaan van de jeugdraad worden door de voorzitter en de 
secretaris ondertekend. Bij afwezigheid van de secretaris, duidt het bestuur onder zijn 
leden een plaatsvervanger aan.

De secretaris zorgt voor de verslagen van de algemene vergadering en houdt het archief 
bij. 
De gemeentelijke jeugddienst zorgt voor de  nodige administratieve ondersteuning.

Artikel 11

De penningmeester staat in voor het beheer van de financiën.0034

Hoofdstuk 4. Commissies en werkgroepen

Artikel 12 

De  algemene vergadering kan met meerderheid van stemmen commissies en 
werkgroepen oprichten.
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De werkzaamheden van een commissie of werkgroep worden steeds geleid door een 
bestuurslid of een door het bestuur aangeduide persoon. 
Naast leden van de jeugdraad kunnen ook deskundigen gevraagd worden deel uit te 
maken van een commissie of werkgroep.
De voorzitter van de commissie of werkgroep brengt op de algemene vergadering verslag 
uit van de werkzaamheden.
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JEUGDRAAD

Statuten– GR 30 april 2020

Binnen een redelijke termijn na de installatie van het nieuwe gemeentebestuur, keurt de 
gemeenteraad de statuten van de jeugdraad goed en erkent zijn samenstelling.

De jeugdraad wordt opgericht en erkend als adviesorgaan in uitvoering van 
- het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, titel 6, hoofdstuk 2, § 3 - 5;
- het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal 
  jeugdbeleid, artikel 5;
- de Cultuurpactwet van 16 juli 1973 - het cultuurpactdecreet van 28 januari 1974.

Hoofdstuk 1 .  Opdracht

1. De jeugdraad heeft als doel de behoeften van de jeugd op te sporen, te 
formuleren en te verdedigen.

2. De jeugdraad organiseert en bevordert de inspraak van de jeugd in de 
gemeente. Hij biedt kansen om overleg te plegen en advies uit te brengen. 

3. De jeugdraad voert actie rond jeugdwelzijn en bevordert de samenwerking 
van jeugd, jeugdverenigingen, jeugdhuizen en andere partners van het 
jeugdwerk. 

4. De jeugdraad geeft advies inzake jeugd(werk)beleid, op eigen initiatief of 
op vraag van het gemeentebestuur. 

5. De jeugdraad denkt actief mee over het gemeentelijk jeugdbeleid door te 
participeren aan de opmaak en uitvoering van het meerjarenplan.

De gemeentelijke jeugdraad heeft daarnaast als opdracht om, al dan niet samen met 
het gemeentebestuur : 

 sociale en culturele activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, eventueel 
georganiseerd door de jeugd, aan te moedigen of zelf initiatieven te nemen 
als er een leemte is; 

 bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het 
gemeentebeleid te bevorderen alsook de inspraak en participatie te 
stimuleren.

Hoofdstuk 2. Samenstelling en structuur
De jeugdraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks 
bestuur.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-
stemgerechtigde leden.
Allen zijn woonachtig in Sint-Pieters-Leeuw of zitten in een Leeuws jeugdwerkinitiatief of 
hebben een nauwe en aantoonbare band met de gemeente. 
Deze afgevaardigden moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

- minimum 16 jaar en maximaal 30 jaar oud zijn (uitzonderingen hierop kunnen 
goedgekeurd worden door de algemene vergadering);
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- actief betrokken zijn bij de werking van de vereniging waarvoor ze 
afgevaardigd worden of een aantoonbaar engagement t.o.v. de gemeente 
tonen;

- geen politiek mandaat uitoefenen.

Stemgerechtigde leden
a. Afgevaardigden van  een Leeuws jeugdwerkinitiatief (1 stem per vereniging).
b. Jongeren die door de algemene vergadering gecoöpteerd zijn.

Zij mogen max. 40% van het totaal aantal stemgerechtigde leden uitmaken.

Niet-stemgerechtigde leden
a. politieke mandatarissen inclusief de schepen voor Jeugd
b. de afgevaardigde(n) van de gemeentelijke jeugddienst
c. de afgevaardigde van een andere adviesraad
d. geïnteresseerden 

Bijkomende bepalingen
a) De algemene vergadering moet zo zijn samengesteld dat zij representatief is voor 
de plaatselijke jeugd/ het plaatselijk jeugdwerk.
b) De stemgerechtigde leden mogen niet als ambtenaar belast zijn met een op het 
niveau van de gemeente of van de voogdijoverheid toezichthoudende 
overheidsfunctie.
b) Minimum 1/3 van de leden moet van een verschillend geslacht zijn.
c) Een stemgerechtigd lid kan zich bij volmacht laten vervangen. Als het een lid is 
van een jeugdwerkinitiatief, moet de volmachtdrager ook lid zijn van dit 
jeugdwerkinitiatief.

Voor het begin van elk werkjaar dat start op 1 september worden alle verenigingen die al 
deel uit maken van de jeugdraad aangeschreven om hun nieuwe afgevaardigden voor dat 
werkjaar aan te duiden.

Bestuur

De algemene vergadering kiest uit al zijn leden bij geheime stemming minimum een 
voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen het bestuur van de 
jeugdraad. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een ander  bestuurslid.

Enkel stemgerechtigde leden kunnen verkozen worden voor de samenstelling van het 
bestuur.
De duur van de bestuursmandaten bedraagt maximum drie jaar. De mandaten vervallen 
op 31 december van het derde jaar na het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaats 
vinden.
De verkiezing van het nieuwe bestuur gebeurt uiterlijk op 31 januari van het 
daaropvolgende jaar, tenzij gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. In dit geval vindt 
de bestuursverkiezing voor 1 juli van het volgende jaar plaats. Het uittredend bestuur 
bereidt de organisatie van de verkiezing voor. Een bestuurslid kan herverkozen worden. 

De afgevaardigde van de jeugddienst (of plaatsvervanger) en de schepen van Jeugd 
kunnen de vergaderingen van het bestuur bijwonen en hebben een adviserende en een 
informatieve functie.

Hoofdstuk 3. Algemene vergadering

Bevoegdheden
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- Vaststellen statuten en huishoudelijk reglement. Ze worden ter goedkeuring 
overgemaakt aan de gemeenteraad.

- Beslissen over de adviezen aan het gemeentebestuur, het werkprogramma en 
over de belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de jeugdraad 
mogelijk maken. 

- Goedkeuren budget, rekening en het werkingsverslag van de jeugdraad. Het 
werkingsverslag wordt elk jaar opgemaakt. 

De algemene vergadering kan werkgroepen en commissies oprichten om 
deelaspecten van het jeugdbeleid te onderzoeken.
De voorzitter van een commissie of werkgroep mag geen schepen noch ambtenaar of 
politiek waarnemer (bestuurslid politieke partij) zijn.

Bij hoogdringendheid delegeert de algemene vergadering de bevoegdheid om een advies 
te formuleren aan het bestuur van de jeugdraad of de voorzitter. Het bestuur licht de 
algemene vergadering zo vlug mogelijk in over het geformuleerde advies. Dit advies 
wordt op de volgende algemene vergadering bekrachtigd.

Stemming 

Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet 
tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 

Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige 
stemgerechtigde leden genomen.

Voor wijzigingen van de staturen of het huishoudelijk reglement moeten 2/3 van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Als er niet aan deze voorwaarde is voldaan, beslist 
de volgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging.

Einde mandaat

Aan het mandaat van een stemgerechtigd lid van de algemene vergadering komt een 
einde als:
1. het lid ontslag neemt uit de jeugdraad of uit de vertegenwoordigende organisatie;
2. de organisatie de opdracht van het lid intrekt;
3. het lid een politiek mandaat aanvaardt;
4. het lid drie opeenvolgende keren niet naar de jeugdraad komt en zich niet 
verontschuldigt;
5. het lid een jeugdvereniging vertegenwoordigt die niet langer erkent is.

Als schriftelijk vastgesteld is dat aan het mandaat van een stemgerechtigd lid een einde 
kwam, wordt binnen de drie maanden een vervanger aangeduid. Indien dit niet gebeurt 
vervalt het lidmaatschap van het initiatief. 

Hoofdstuk 4. Ondersteuning jeugdraad 
Het gemeentebestuur zorgt voor de nodige ondersteuning voor de werking van de raad. 
De administratieve en logistieke ondersteuning gebeurt via de jeugddienst.

Hoofdstuk 5. Adviesverstrekking door jeugdraad 
Voorwerp adviezen 
De jeugdraad zal om advies worden gevraagd over alle aangelegenheden die te 
maken hebben met breed jeugdbeleid. 
Onder breed jeugdbeleid verstaan we alle beleidsmaatregelen die invloed hebben op 
het leven en de vrije tijd van kinderen.
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Het college van burgemeester en schepenen erkent jeugdverenigingen op basis van het 
erkenningsreglement. De jeugdraad geeft advies over deze erkenning.
Daarnaast heeft de jeugdraad de mogelijkheid over alle andere beleidsdossiers waarvan 
hij vindt dat er jeugdbelangen in het geding zijn, op eigen initiatief een advies uit te 
brengen aan het college van burgemeester en schepenen.
Informatieverstrekking door het gemeentebestuur
Als het gemeentebestuur de jeugdraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle 
nodige informatie voegen.

De dagorde en notulen van de gemeenteraad zijn ter inzage op de gemeentelijke 
website.
De schepen bevoegd voor Jeugd (of bij zijn afwezigheid de ambtenaar van de 
jeugddienst ) zal tijdens de vergaderingen van de jeugdraad melding doen van de 
agendapunten op de vergaderingen van het college die te maken hebben met de 
beleidsmateries waarover de raad adviserende bevoegdheid heeft of die rechtstreeks of 
onrechtstreeks het leven van kinderen en jongeren in de gemeente kunnen beïnvloeden. 
De schepen voor Jeugd (of bij zijn afwezigheid de ambtenaar van de jeugddienst )  zal 
ook toelichting geven bij belangrijke investeringen en beslissingen, getoetst aan de 
specifieke invloed en effecten op kinderen en jongeren.
Procedure
Volgens de afsprakennota goedgekeurd door het college dd 26 augustus 2019.
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algemeen directeur
Walter Vastiau

voorzitter
Siebe Ruykens


