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ERKENNING 

 

Artikel 1 

Het gemeentebestuur van Maldegem erkent de gemeentelijke jeugdadviesraad van Maldegem – hierna 

jeugdadviesraad genoemd – als gemeentelijk adviesorgaan voor jeugd in uitvoering van het decreet van 

6 juli 2012 betreffende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, volgens de nadere 

voorwaarden bepaald in deze statuten. 

 

DOEL EN KERNTAAK 

 

Artikel 2 

De Jeugdadviesraad heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de al 

dan niet georganiseerde jeugd, zoals jeugdbewegingen, jeugdverenigingen en jeugddiensten. Zij 

adviseert de gemeentelijke overheid inzake jeugdaangelegenheden en inzake planning en bouw 

van jeugdinfrastructuur. Door het tot stand brengen van directe, vlotte communicatiekanalen 

tussen jeugd en overheid bevordert de Jeugdadviesraad inspraak van de jeugd in het 

gemeentebeleid. Zij ondersteunt en moedigt alle initiatieven ten bate van de jeugd aan en 

organiseert zo nodig zelf allerlei activiteiten met een opvoedende, sociale of culturele waarde 

voor Maldegemse jongeren. 

 

Artikel 3 

De kerntaak van de jeugdadviesraad is het adviseren van het lokaal bestuur op een niet-

bindende wijze hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het lokaal bestuur via de Wijzeraad. 

Er moet wel een raakpunt zijn met de toebedeelde materie, ook al overschrijdt het advies strikt 

genomen het werkdomein van de jeugdadviesraad. 

Verschillende meningen kunnen aan bod komen in de jeugdadviesraad en open discussie wordt 

gestimuleerd. 

 

Artikel 4 

De Algemene Vergadering werkt adviserend, beslist over het werkprogramma en over alle 

belangrijke aangelegenheden die de goede werking van de Jeugdadviesraad mogelijk maken.  
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SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 

 

Artikel 5 

 

De Jeugdadviesraad is samengesteld uit een Algemene Vergadering en een Coördinatieraad. Om 

het onderzoek van bepaalde aspecten van het jeugdbeleid en een aantal opdrachten van de 

gemeentelijke Jeugdadviesraad op een efficiëntere wijze aan te pakken, kan de Algemene 

Vergadering werkgroepen oprichten. 

 

Artikel 6 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde leden en waarnemers (niet-

stemgerechtigd, wel spreekrecht). 

 

6.1. Stemgerechtigde leden zijn: 

 

a. De afgevaardigden van de gemeentelijke jeugdverenigingen die uitsluitend gericht zijn op 

jeugdwerk, met een actieve jeugdwerking binnen het grondgebied van de gemeente of een deel 

ervan; 

 

b. Alle jongeren, georganiseerd of niet, die interesse vertonen voor het jeugdwerk, en door de 

afgevaardigden onder a. worden gecoöpteerd1. 

 

Opmerking: Het aantal van de stemgerechtigde afgevaardigden van de groep b. mag niet hoger zijn 

dan 1/5 van het aantal afgevaardigden van de groep a.  

 

 

6.2. Waarnemers zijn: 

a. De schepen bevoegd voor jeugd. Op vraag van de voorzitter van de jeugdadviesraad kan deze 

minimaal twee keer per jaar de nodige mondelinge toelichtingen verschaffen over 

beleidsmateries waarover de jeugdadviesraad adviesbevoegdheid heeft. Deze geeft met andere 

woorden enkel informatie aan de jeugdadviesraad. Het lid van het college van burgemeester en 

schepenen ontvangt na de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de jeugdadviesraad 

het verslag van deze vergadering. 

 

b. De Jeugdbeleidscoördinator; 

 

c. De medewerker aangeduid door de gemeente ter ondersteuning van de jeugdadviesraad; 

 

d. De personen die zich vanuit een interesse voor het jeugdwerk inzetten in het kader van één 

van de werkgroepen van de Jeugdadviesraad; alsook alle jongeren, of ze nu georganiseerd zijn of 

niet, die actief willen betrokken worden bij het uitstippelen van het beleid inzake de 

onderscheiden aspecten van het jeugdleven en het maatschappelijk leven in de gemeente en die 

niet gecoöpteerd zijn door de afgevaardigden. 

 

Externe deskundigen kunnen gehoord worden in het kader van de adviesverlening over een 

specifiek item. 

 

 

 

 
1 Coöptatie is een systeem waarbij leden van een vereniging, vergadering of raad zelf nieuwe leden kiezen of aanwijzen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(rechtspersoon)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergadering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_(overlegorgaan)
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Artikel 7 

Voor de samenstelling van de Algemene Vergadering gelden nog de volgende voorschriften: 

 

a. De leden van een jeugdadviesraad representeren een zo correct mogelijke afspiegeling van de 

maatschappij en het plaatselijk georganiseerde jeugdwerk. Hierbij is er aandacht voor de 

diversiteit in leeftijd, origine en geslacht. Ten hoogste twee derde van de leden van de 

jeugdadviesraad zijn van hetzelfde geslacht. Ook niet georganiseerde jongeren moeten 

gestimuleerd worden deel uit te maken van de Algemene Vergadering. 

 

b. De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen (gemeenteraadslid, 

Vlaams Parlementslid,…) 

 

c. De plaatselijke georganiseerde jeugd, zoals jeugdbewegingen, jeugdverenigingen en 

jeugddienst zullen door het indienen van een werkingsverslag van het voorbije jaar en door 

opgave van het aantal leden of aangeslotenen en van de samenstelling van het bestuur laten 

blijken dat zij regelmatig activiteiten uitoefenen. 

 

d. Per jeugdvereniging mag men twee stemgerechtigde personen afvaardigen die zetelen binnen 

de Algemene Vergadering. Er worden eveneens 2 plaatsvervangende stemgerechtigde leden 

aangeduid per jeugdvereniging. De plaatsvervangende leden zijn enkel stemgerechtigd bij 

afwezigheid van de effectieve afgevaardigden. Plaatsvervangende leden kunnen samen met de 

effectieve afgevaardigde leden aanwezig zijn, maar hebben dan geen stemrecht. Per persoon kan 

men slechts één stem uitbrengen.  

 

e. Alle leden van de Algemene Vergadering mogen maximum één jeugdvereniging 

vertegenwoordigen, die wordt vastgelegd bij aanvang van het nieuwe werkjaar. 

 

f. De Algemene Vergadering komt minimum 5 maal per jaar samen. 

 

Artikel 8 

De Algemene Vergadering keurt de statuten van de gemeentelijke Jeugdadviesraad goed. Het 

ontwerp van de statuten wordt voor goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd.  

 

De statuten worden goedgekeurd of gewijzigd bij gewone meerderheid der stemmen op een 

aanwezigheid van ten minste 2/3 van de in artikel 6.1. vermelde stemgerechtigde leden. Als er op 

de vergadering onvoldoende leden aanwezig zijn, wordt er binnen de veertien dagen een nieuwe, 

buitengewone vergadering bijeengeroepen, waarop geldig wordt gestemd, ongeacht het aantal 

aanwezigen. 

 

De statuten bevatten minstens de in het reglement Wijzeraad en adviesraad opgelegde 

verplichtingen. In geen geval kunnen bepalingen worden opgenomen, tegenstrijdig met dit 

reglement.  

 

Artikel 9 

De Coördinatieraad komt samen voor elke Algemene Vergadering en bereidt deze vergadering 

inhoudelijk voor. Dit omvat het voorbereiden van adviezen, reglementswijzigingen, statuten,… 
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PROCEDURE SAMENSTELLING 

 

Artikel 10 

De jeugdadviesraad moet na de installatie van de nieuwe gemeenteraad tijdens het eerste 

semester opnieuw worden samengesteld. Drie kalenderjaren na de installatie van de nieuwe 

gemeenteraad, tijdens het eerste semester, dient de jeugdadviesraad opnieuw te worden 

samengesteld.  

 

Artikel 11 

De Jeugdadviesraad wordt samengesteld aan het begin en in de helft van de legislatuur. De leden 

van de Algemene Vergadering komen hier, op vraag van de uittredende voorzitter of een ander 

lid van het uittredend dagelijks bestuur, voor samen om zich opnieuw samen te stellen. 

 

Tijdens deze bijeenkomst spreekt de Algemene Vergadering zich tenminste uit over de 

kandidatuur of kandidaturen van nieuwe leden en van degene(n) die het voorzitterschap van de 

jeugdadviesraad op zich wil(len) nemen. Dit dient in een volgende gemeenteraad ter 

kennisgeving voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

 

Artikel 12 

Het lokaal bestuur Maldegem lanceert een algemene oproep, zodat elke Maldegemnaar de 

mogelijkheid heeft zich kandidaat te stellen om lid te worden van de jeugdadviesraad. 

 

Artikel 13 

Zolang de jeugdadviesraad niet opnieuw samengesteld is, blijft de uittredende jeugdadviesraad 

in functie en kan hij vergaderen. 

 

Artikel 14 

De Algemene Vergadering kiest onder de voorgedragen kandidaten bij geheime stemming 

maximum 1 vertegenwoordiger van iedere jeugdvereniging die samen de Coördinatieraad 

vormen en het dagelijks beheer van de Jeugdadviesraad voeren. De leden van de 

Coördinatieraad zijn ook stemgerechtigd binnen de Algemene Vergadering. 

  

De stemming heeft als volgt plaats: 

- Van iedere jeugdvereniging kan slechts 1 persoon verkozen worden. Indien onvoldoende 

kandidaten aanwezig zijn heeft de stemming plaats onder de voorgedragen kandidaten. 

- Per jeugdvereniging wordt de kandidaat die het hoogste aantal stemmen haalt, verkozen. 

- Er kunnen bovenop deze kandidaten maximum vier kandidaten uit de Jeugdadviesraad 

stemgerechtigde leden, gecoöpteerd worden door de Coördinatieraad op voorwaarde dat: 

 

*zijn/haar engagement als leiding in de jeugdvereniging is stopgezet, maar hij/zij reeds 

actief was in de Coördinatieraad. 

*hij/zij de intrinsieke motivatie heeft om inhoudelijk mee verder na te denken over het 

jeugdbeleid in onze gemeente.  

*er maximum 1 ex-leiding per jeugdvereniging is vertegenwoordigd, met een algemeen 

maximum van 4 ex-leidingspersonen, dit om een gezond evenwicht te behouden. 

- Wanneer voor een te begeven mandaat twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen 

behalen, dan wordt de volgende regeling getroffen: 

*een tweede stemronde zal plaats hebben tussen de kandidaten met een gelijk aantal 

stemmen; 

*bij staking van stemmen in de tweede stemronde, wordt de jongste kandidaat 

aangeduid als lid. 
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- Uit de leden van de Coördinatieraad wordt een voorzitter en secretaris aangesteld.  

 

 

DUUR MANDAAT 

 

Artikel 15 

De jeugdadviesraad (Algemene Vergadering en Coördinatieraad) wordt samengesteld voor de 

duur van de helft van de legislatuur. 

 

Artikel 16 

Aan het mandaat van de Algemene Vergadering en de Coördinatieraad komt een einde door: 

 

a. het ontslag uit de jeugdadviesraad of uit de afvaardigende organisatie. 

 

b. De intrekking van de opdracht door afvaardigende organisatie. 

 

c. Drie opeenvolgende afwezigheden zonder vooraf verontschuldiging van de door de 

jeugdverenigingen aangewezen afgevaardigden. 

 

d. Het niet meer actief zijn in één van de werkgroepen van de jeugdadviesraad zoals bedoeld 

onder art. 6 – 6.2 d. 

 

e. Het blijk geven van zeer weinig interesse in de werking van de Jeugdadviesraad, via heel 

regelmatig wegblijven van de vergaderingen van de jeugdadviesraad. 

 

f. Het bekleden van een politiek mandaat. 

 

g. Overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

 

Opmerking: Bij ontslag van de vertegenwoordiger of bij intrekking van de opdracht, dient de 

jeugdorganisatie in zijn vervanging te voorzien. 

 

PROCEDURE VAN ADVIES 

 

Artikel 17 

Het lokaal bestuur kan de Wijzeraad om advies verzoeken. De Wijzeraad kan voor zijn advies de 

jeugdadviesraad consulteren, afhankelijk van de materie. De adviesvraag zal steeds schriftelijk 

gebeuren ter attentie van de voorzitter en de secretaris van de jeugdadviesraad. De adviesvraag 

bevat volgende informatie: 

- een duidelijke omschrijving van de vraag; 

- opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de Wijzeraad rekening 

moet houden; 

- opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het lokaal bestuur; 

- alle relevantie stukken om een degelijk advies mogelijk te maken. 

 

 

Artikel 18 

De jeugdadviesraad bezorgt een degelijk onderbouwd advies binnen een termijn van maximaal 

vier weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de adviesvraag aan de Wijzeraad. 

Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan de Wijzeraad 
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deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak kan deze termijn ook verlengd 

worden. 

 

Artikel 19  

Indien naast de jeugdadviesraad ook meerdere adviesraden voor dezelfde adviesvraag 

geconsulteerd zijn, maakt de Wijzeraad uiteindelijk één onderbouwd advies op dat de adviezen 

en de inzichten van de verschillende geconsulteerde adviesraden bevat.  

 

Artikel 20 

De jeugdadviesraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen. Er moet wel een raakpunt zijn met 

de aan hun toebedeelde materie, ook al overschrijdt het advies strikt genomen het werkdomein 

van het jeugdbeleid. De jeugdadviesraad kan dit advies rechtstreeks of via de Wijzeraad aan het 

lokaal bestuur bezorgen. 

 

Artikel 21 

Na ontvangst van het rechtstreeks advies van de jeugdadviesraad geeft het lokaal bestuur binnen 

de zes weken een schriftelijk antwoord aan de jeugdadviesraad, met hierin aangegeven: 

- In welke mate met het advies in de verdere besluitvorming rekening wordt gehouden; 

- Waarom het advies geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen. 

Indien geen antwoord mogelijk is binnen de gestelde termijn wordt de adviesverlener op de 

hoogte gesteld van de datum tegen dewelke er zal geantwoord worden en wordt de reden van 

uitstel aangeduid. 

 

WERKING EN ONDERSTEUNING 

 

Artikel 22 

Het lokaal bestuur stelt op vraag van de voorzitter van de jeugdadviesraad de nodige 

infrastructuur en logistiek (feest)materiaal gratis ter beschikking voor de bijeenkomsten van de 

jeugdadviesraad. 

 

Artikel 23  

Het lokaal bestuur voorziet jaarlijks een voorschot van 200 euro voor de jeugdadviesraad voor 

wat betreft werkingskosten. Werkingskosten zijn onder meer kantoorbenodigdheden, drukwerk, 

vorming en dergelijke. Jaarlijks dient hierover een verantwoording afgelegd te worden aan het 

lokaal bestuur. 

 

Artikel 24 

Het lokaal bestuur voorziet voor de bijeenkomst van de jeugdadviesraad ondersteuning vanuit 

de administratie, aangesteld door de algemeen directeur. Deze ambtenaar (Jeugddienst) 

organiseert geen activiteiten of evenementen voor de jeugdadviesraad. 

 

Artikel 25 

Het lokaal bestuur sluit de nodige verzekeringen af voor de leden van de jeugdadviesraad. De 

leden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. 

 

Artikel 26 

De vergaderingen van de Jeugdadviesraad zijn openbaar, uitgezonderd bij stemming. 

 

Artikel 27 

De Gemeenteraad geeft alle informatie met betrekking tot alle aangelegenheden die de 
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infrastructuur voor de jeugd en het jeugdbeleid betreffen aan de secretaris van de 

Jeugdadviesraad  door. 

 

Artikel 28 

Het College van Burgemeester en Schepenen vraagt automatisch en alvorens beslissingen 

genomen worden, advies aan de Jeugdadviesraad over alle facetten van materies die de jeugd 

betreffen. Om tijdig advies te kunnen uitbrengen, kan de Algemene Vergadering hiervoor 

samengeroepen worden. 

 

ORGANISATIE VAN EVENEMENTEN EN/OF ACTIVITEITEN 

 

Artikel 29 

De jeugdadviesraad kan evenementen of activiteiten organiseren en dient hiervoor 

verantwoording af te leggen aan het college van burgemeester en schepenen. De 

verantwoording bevat volgende informatie: 

- inhoud evenement of activiteit; 

- wijze organisatie evenement of activiteit; 

- wijze communicatie; 

- wenselijke ondersteuning van het lokaal bestuur Maldegem; 

- bestemming opbrengst. 

 

Artikel 30 

In het meerjarenplan van het lokaal bestuur wordt budget voorzien om de jeugdadviesraad te 

ondersteunen bij het organiseren van evenementen of activiteiten. 

 

 

Artikel 31 

Het evenement of de activiteit wordt aangekondigd als volgt: “Een organisatie van de 

jeugdadviesraad in samenwerking met het lokaal bestuur Maldegem”. 

 

OVERGANGSMAATREGEL 

 

Artikel 32 

De duur van het mandaat van de jeugdadviesraad loopt voor de eerste mandaatperiode af op 31 

december 2024. Binnen de 6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad hierop 

volgend dient de raad opnieuw te worden samengesteld. Zolang de raad niet is 

hersamengesteld, blijft de uittredende cultuuradviesraad in functie. 

 

Gezien om gevoegd te worden bij de Gemeenteraad van 29 oktober 2020, houdende de 

goedkeuring van de statuten. 

 

  

NAMENS DE GEMEENTERAAD 
 

 

Algemeen Directeur     De Burgemeester 

 

 

 

 

Tijs Van Vynckt      Bart Van Hulle 


