Huishoudelijk reglement jeugdraad.
Het huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Jeugdraad van Rijkevorsel wordt vastgesteld als
volgt:
Artikel 1.
In de gemeente Rijkevorsel wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht die wordt belast met het
plaatselijk jeugdwerkbeleid.
Artikel 2.
De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstellingen:
1. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle
aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid slaat
zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en
jongeren in Rijkevorsel.
2. Initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de
betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de niet-georganiseerde jeugd zelf te bevorderen.
3. Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid te bevorderen
alsook de inspraak te stimuleren.
Artikel 3.
De gemeentelijke jeugdraad is als volgt gestructureerd:
1. Een algemene vergadering;
2. Een dagelijks bestuur;
3. Werkgroepen.

Artikel 4.
De algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad bestaat uit volgende stemgerechtigde
leden:
1. De afgevaardigden van de geïnteresseerde Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven die een
actieve werking kunnen aantonen binnen het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel.
2. geïnteresseerde Nederlandstalige kinderen en jongeren uit de gemeente Rijkevorsel,
gecoöpteerd door de jeugdraad zoals voorzien in art 5 tweede lid.
Uitgesloten zijn sportverenigingen, afdelingen van socio-culturele verenigingen en
gemeentelijke initiatieven.
De jeugdwerkinitiatieven dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
1. sinds meer dan één jaar een actieve werking hebben
2. aan de hand van een schriftelijk verslag en een mondelinge toelichting de activiteiten, de
doelstellingen en de werkwijze van de vereniging duidelijk maken
De schepen van jeugd en de jeugdcoördinator, aangewezen door het college van burgemeester en
schepenen, zijn ambtshalve lid doch zonder stemrecht.

Artikel 5.
Procedure van samenstelling van de algemene vergadering:
1. Binnen de zes maanden na installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt er door het college
van burgemeester en schepenen een oproep gedaan aan alle jeugdinitiatieven om zich kandidaat
te stellen lid te worden van de jeugdraad. Jeugdwerkinitiatieven die voorheen reeds zitting hadden
in de jeugdraad, dienen geen werkingsverslag voor te leggen.
Deze verenigingen duiden in volle vrijheid twee afgevaardigden alsmede twee plaatsvervangers
van hun vereniging aan. De afgevaardigde van de organisatie, instelling of dienst en moeten
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De leeftijd van 30 jaar niet overschrijden;
2. Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waarvoor ze worden aangeduid;

3. Geen politiek mandaat uitoefenen.
Nieuwe jeugdwerkinitiatieven kunnen te allen tijde hun aansluiting vragen aan de voorzitter van de
jeugdraad.
2. Voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in
Rijkevorsel opdat geïnteresseerde niet-georganiseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen als
lid van de gemeentelijke jeugdraad.
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
1. De leeftijd van 30 jaar niet overschrijden;
2. Geen politiek mandaat uitoefenen;
3. Opgave van specifieke motivatie voor kandidaatstelling;
4. Woonachtig zijn in Rijkevorsel.
Indien er meer kandidaten zijn dan de helft min één van het aantal zetelende stemgerechtigde
leden van verenigingen, organisaties of instellingen zal de algemene vergadering kandidaturen
selecteren tot dit aantal.
3. De regelgeving i.v.m. de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de
adviesorganen is van toepassing bij de samenstelling van de algemene vergadering.
Artikel 6.
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld:
1. door intrekking van hun opdracht door de vereniging, organisatie of instelling welke zij
vertegenwoordigen. Deze intrekking moet aan het dagelijks bestuur worden meegedeeld.
2. door het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de vereniging, organisatie of
instelling die hij/zij vertegenwoordigt. Dit ontslag moet door de betrokkene zelf worden
meegedeeld aan het dagelijks bestuur.
3. door 3 opeenvolgende onwettige afwezigheden. Het dagelijks bestuur zal de afwezigheden
vaststellen en het ontslag meedelen aan de jeugdraad en aan de betrokkene of de vereniging,
organisatie of instelling welke hij/zij vertegenwoordigt.
Artikel 7.
De vergaderingen van de jeugdraad zijn openbaar doch de niet-leden mogen niet deelnemen aan de
debatten en de beraadslagingen.
Artikel 8.
De algemene vergadering kiest jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en nog een vijfde persoon.
Artikel 9.
De algemene vergadering komt minstens 4 keer per jaar samen.
De agenda en vergaderdatum worden vooraf bepaald en bekendgemaakt.
Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage op het gemeentehuis.
Artikel 10.
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.
De leden van het dagelijks bestuur zijn belast met het opvolgen van deze werkgroepen.
Artikel 11.
Om een geldige stemming te houden in de algemene vergadering moet tenminste 1/2 van de
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van het huishoudelijk reglement moeten 2/3
van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, beslist de
volgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging van het huishoudelijk
reglement.
Artikel 12.

Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden
genomen, behalve een wijziging van het huishoudelijk reglement, waarvoor 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden zich moeten uitspreken.
Als meer dan 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vraagt om meer informatie over een
bepaald agendapunt, wordt de beslissing uitgesteld tot de volgende algemene vergadering van de
jeugdraad. Op die vergadering wordt ook bepaald op welke manier die bijkomende informatie zal
worden verstrekt.
Stemmingen in verband met personen gebeuren anoniem en schriftelijk.
Artikel 13.
De agenda voor iedere vergadering moet minstens 8 dagen voor de vergadering aan alle leden
worden opgestuurd. De agenda van de jeugdraad wordt opgesteld door het dagelijks bestuur. Alle
betrokkenen kunnen agendapunten aanbrengen. Tijdens de vergaderingen kunnen ook de
aanwezigen de agenda aanvullen. Punten echter, waarover een stemming moet volgen, moeten eerst
op de uitnodiging gestaan hebben.

Artikel 14.
Om geldig te zijn moeten alle documenten uitgaande van jeugdraad naar de gemeenteraad
ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris.
Artikel 15.
Het college van burgemeester en schepenen zal aan het begin van ieder werkjaar in september de
schepen voor jeugdbeleid en de heer Ontvanger de opdracht geven om het financiële verslag van het
voorbije werkjaar te controleren.

