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STATUTEN 

 

JEUGDRAAD VAN DE GEMEENTE ZELZATE 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

In dit statuut wordt verstaan onder:  

Huishoudelijk reglement: de afspraken die de interne werking van de jeugdraad regelen; 

Statuut: het geheel van bindende afspraken en regels voor de jeugdraad; 

Jeugdraad: de Algemene Vergadering, hierop worden alle leden uitgenodigd; 

Jeugdwerk: groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, onder 
educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij particuliere jeugdvereni-
gingen, hetzij door lokale openbare besturen; 

Gemeentelijk jeugdbeleid: het geheel van beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur 
t.a.v. alle levenssituaties van kinderen en jongeren; 

Werkjaar: loopt volgens het schooljaar (begint in september). 

 

Artikel 1 : doelstellingen 

De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstellingen: 

 het bevorderen van een integraal jeugdbeleid in het belang van alle inwoners van de 
gemeente. 

 op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle 
aangelegenheden i.v.m. het jeugdbeleid. Deze adviesmogelijkheid slaat zowel op de 
jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de 
gemeente. 

 Initiatieven nemen om de activiteiten in de jeugdsector te coördineren en overleg en sa-
menwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere or-
ganisaties die actief zijn in het jeugdwerk; 

 Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorde-
ren alsook de inspraak stimuleren. 

 om de twee jaar een initiatief nemen naar de ganse bevolking toe, waarbij gepeild wordt 
naar de behoeften op vlak van jeugdbeleid en waarbij het bestaan van de jeugdraad be-
kend gemaakt wordt. 

 

Artikel 2 : structuur 

De jeugdraad Zelzate is als volgt gestructureerd: 

 Een algemene vergadering 

 Een dagelijks bestuur 

 Eventuele werkgroepen. 
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ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 3 : samenstelling van de algemene vergadering 

1. Twee vaste afgevaardigden van elke vereniging, organisatie of instelling die een ac-
tieve jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de gemeente. Zij mo-
gen tevens een plaatsvervanger aanduiden.  

2. Organisaties wier werking zich hoofdzakelijk richt op sport of cultuur kunnen geen af-
gevaardigden aanduiden voor de jeugdraad. 

3. Geïnteresseerde individuele jongeren, aan te duiden zoals aangegeven in Artikel 4 
punt 2. 

4. Door de gemeenteraad aan te duiden leden. Deze leden worden slechts aangeduid 
indien bepaalde onevenwichten worden vastgesteld in de samenstelling van de 
jeugdraad, hetzij omdat bepaalde ideologische of filosofische strekkingen niet verte-
genwoordigd zijn, hetzij om andere onevenwichten in de samenstelling bij te sturen. 
Deze leden mogen niet meer bedragen dan één tiende van de leden vermeld in § 1 
en § 2. 

 

Artikel 4 : procedure van samenstelling van de algemene vergadering 

1. Afgevaardigden jeugdorganisaties:  
Bij het begin van het werkjaar, vóór 30 september, dienen de jeugdorganisaties die 
hun lidmaatschap in de jeugdraad wensen te bestendigen, te bewijzen dat zij een re-
gelmatige, actieve jeugdwerking uitoefenen in de gemeente of in een deel van de 
gemeente.  

Zij dienen eveneens een bestuurslijst (naam, adres, leeftijd, functie) en een ledenlijst 
(naam, adres, leeftijd) voor het komend werkjaar en een aanstellingsbrief van de af-
gevaardigden in te dienen. 

Daarboven moet de vereniging een jaarverslag van het voorbije werkjaar voorleggen. 
Dit jaarverslag bevat de data, de aanwezigheden, de plaats en de omschrijving van 
de activiteiten die de actieve werking met jeugd bevestigen. 

Deze documenten dienen te worden bezorgd ter attentie van de voorzitter van de 
jeugdraad. Organisaties die voor de eerste maal wensen toe te treden tot de jeugd-
raad dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen, evenwel met de verruiming dat 
hun aanvraag niet tijdsgebonden is. 

De afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, 
organisatie, instelling of dienst en moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

 Minimum 16 en maximum 30 jaar zijn; 

 Actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden 
aangeduid; 

 Geen politiek mandaat uitoefenen; 

 Ze mogen slechts één organisatie vertegenwoordigen in de jeugdraad; 

 Als effectief en vervangend lid inwoner zijn van de gemeente.  

2. Individuele jongeren: 
Minimum 1-maal per werkjaar wordt via gemeentelijke informatiekanalen (infobladen, 
reclameblad, gemeentelijke website en website van de jeugddienst) een oproep ge-
lanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde individuele jongeren zich schriftelijk 
kandidaat zouden stellen als jeugdraadslid, dit gebeurt t.a.v. de voorzitter. Indien er 1 
maand na het verschijnen van de laatste oproep meer kandidaten zijn dan één tiende 
van het aantal afgevaardigden van jeugdorganisaties (ref. Art. 4, § 1), dan zal de 
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jeugdraad de kandidaturen in geheime zitting beoordelen en selecteren tot één tien-
de van de stemgerechtigde leden.  Indien van toepassing kunnen de overige kandi-
daten worden opgenomen met raadgevende stem (ref. Art.8) 

 

De kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

 Minimum 16 en maximum 30 jaar zijn; 

 Geen politiek mandaat uitoefenen 

 Inwoner zijn van de gemeente 

 

3. Vervangende jeugdraadsleden: 
De stemgerechtigde leden kunnen zich laten vervangen. Deze vervanger “erft” het stem-
recht. De voorzitter van de jeugdraad dient vóór aanvang van de vergadering de melding te 
ontvangen, in het ene geval afkomstig van de afgevaardigde van de jeugdorganisatie, in het 
andere geval van de individuele jongere. Ook de vervangende leden moeten voldoen aan de 
voorwaarden zoals hierboven omschreven. 

 

Artikel 5 : einde mandaat jeugdraad 

 Een jeugdorganisatie kan het mandaat van zijn afgevaardigde(n) intrekken en in alle vrij-
heid nieuwe afgevaardigden aanduiden. Dit moet schriftelijk worden bezorgd aan de 
voorzitter van de jeugdraad. 

 De afgevaardigde kan zelf ontslag nemen uit de jeugdraad. De jeugdorganisatie kan dan 
nieuwe afgevaardigden aanduiden. Dit moet schriftelijk worden bezorgd aan de voorzitter 
van de jeugdraad. 

 Door drie opeenvolgende afwezigheden van het stemgerechtigd lid of zijn plaatsvervan-
ger. Het dagelijks bestuur zal de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan 
de organisatie. 

 De organisatie dient dan opnieuw schriftelijk een nieuwe afgevaardigde aan te duiden. 

 Wanneer de organisatie zijn werking stopt. 

 Door het niet meer voldoen aan de algemene voorwaarden vermeld in Art. 4. 
 

Artikel 6 : raadgevende stem 

De algemene vergadering kan te allen tijde waarnemende leden met raadgevende stem 
aanduiden. Dit zijn vb individuele burgers die omwille van hun deskundigheid op jeugdwerk-
vlak door de jeugdraad worden opgenomen.  

Volgende personen zijn steeds waarnemend lid met raadgevende stem: 

 de gemeentelijke jeugdconsulent(e) - of vervang(st)er -door het college minimum belast 
met het waarnemen van het secretariaat; 

 de schepen van jeugd of zijn vervanger; 

 personen kunnen omwille van hun deskundigheid op jeugdwerkvlak deel uitmaken van 
de jeugdraad. Zij kunnen eenmalig uitgenodigd worden op de jeugdraad, of  zij kunnen 
opgenomen worden door de jeugdraad in geheime stemming en bij gewone meerder-
heid. Hun lidmaatschap dient op de eerste jeugdraad van het werkjaar hernieuwd te wor-
den.  
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Artikel 7 : werking 

De jeugdraad komt tenminste viermaal per jaar samen. De jeugdraad is openbaar. De agen-
da, vergaderdatum en -plaats worden openbaar gemaakt. Verslagen zijn voor alle inwoners 
ter inzage volgens de voorschriften vervat in het “Reglement van openbaarheid van bestuur” 
van de gemeente Zelzate. 

 

Artikel 8 : bevoegdheden van de algemene vergadering 

 Opvolgen van doelstellingen zoals omschreven in Artikel 1; 

 Goedkeuren van de samenstelling van de jeugdraad en de toetreding van nieuwe leden; 

 Opvolgen van de beantwoording aan statuten; 

 Goedkeuren en opvolgen van het huishoudelijk reglement, waarin stemprocedures, 
mandatenverkiezing, voorzittersrol, secretaris, ledenengagement en afspraken omtrent 
verslag en uitnodigingen zijn opgenomen. 

 

DAGELIJKS BESTUUR 

Artikel 9 : samenstelling van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur wordt samengesteld door de algemene vergadering en bestaat min-
stens uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en de gemeentelijke 
jeugdconsulent(e) en de schepen van jeugd. 
 

Artikel 10 : bevoegdheden van het dagelijks bestuur 

 De voorbereiding van adviezen, voor zover dit niet door de werkgroepen gebeurt; 

 Het opvolgen van de adviezen, voor zover dit niet door de werkgroepen gebeurt; 

 Het verzekeren van de dagelijkse werking en permanentie; 

 Het toezicht houden op de organisatie en uitvoering van het jeugdbeleidsplan. 
 

WERKGROEPEN 

Artikel 11 : 

De algemene vergadering kan werkgroepen oprichten van tijdelijke of permanente aard. 

 Samenstelling: 
Iedereen kan hieraan deelnemen. De voorzitter van de werkgroep dient steeds lid te 
zijn van de jeugdraad. 

 Werking: 
de jeugdraad bepaalt de opdracht, de werkgroep bepaalt zelf zijn werking. 

 Bevoegdheden: 
de werkgroepen brengen adviezen uit aan de jeugdraad. Ze kunnen zelf initiatieven 
nemen, projecten, studies en adviezen uitwerken en aan de jeugdraad voorleggen 
voor zover deze kaderen binnen de opdracht van de werkgroep. 


