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JEUGDRAAD GEMEENTE MALDEGEM – STATUTEN
De Algemene vergadering van de Jeugdraad van Maldegem heeft, gelet op het decreet
van 10 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het
gemeentelijk cultuurbeleid, beslist om de statuten van de Jeugdraad van Maldegem als
volgt vast te stellen:
Artikel 1
De Jeugdraad 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 Jeugdraad
inspraak van de jeugd in het gemeentebeleid. Zij coördineert 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 2
De Jeugdraad 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 Jeugdraad op een efficiëntere wijze aan te pakken, kan de
Algemene Vergadering secties, studiecommissies of werkgroepen oprichten.
Artikel 3
De Algemene Vergadering is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde
leden.
3.1. Stemgerechtigde leden zijn:
a. De door de private jeugdwerkverenigingen aangewezen afgevaardigden, die lid zijn
van de organisatie die zij vertegenwoordigen.
b. De afgevaardigden van gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven die uitsluitend gericht zijn
op jeugdwerk, met een actieve jeugdwerking binnen het grondgebied van de gemeente
of een deel ervan.
c. Alle jongeren, georganiseerd of niet, die interesse vertonen voor het jeugdwerk, en
door de afgevaardigden onder a. en b. worden gecoöpteerd.
Opmerking: Het aantal van de stemgerechtigde afgevaardigden van de groep onder c.
mag nier hoger zijn dan 1/5 van het aantal afgevaardigden van de groep onder a. en b.
3.2 Niet-stemgerechtigde leden zijn:
a. Eén uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van Burgemeester en
Schepenen, belast met de zorg voor de jeugdaangelegenheden.
b. Eén door elke politieke fractie van de gemeente aangewezen gemeenteraadslid.
c. Eén afgevaardigde van elke andere gemeentelijke adviesraad.
d. De personen die zich vanuit een interesse voor het jeugdwerk inzetten in het kader
van één van de werkgroepen, secties of commissies van de Jeugdraad; alsook alle
jongeren, of ze nu georganiseerd zijn of niet, die actief willen betrokken worden bij het
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uitstippelen van het beleid inzake de onderscheiden aspecten van het jeugdleven en het
maatschappelijk leven in de gemeente en die niet gecoöpteerd zijn onder art. 3 - 3.1. d.
e. Alle gemeentelijke ambtenaren, aangeduid door het College van Burgemeester en
Schepenen of door de gemeenteraad.
Artikel 4
Voor de samenstelling van de Algemene Vergadering gelden nog de volgende
voorschriften:
a. De Algemene Vergadering moet representatief zijn voor het plaatselijk georganiseerde
jeugdwerk. Ook niet georganiseerde jongeren moeten gestimuleerd worden deel uit te
maken van de Algemene Vergadering.
b. De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen.
c. De plaatselijke georganiseerde jeugd, zoals jeugdbewegingen, jeugdverenigingen en
jeugddiensten 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 jeugdbeweging, jeugdvereniging, jeugddienst, mag men slechts twee
stemgerechtigde personen afvaardigen. Per persoon kan men slechts één stem
uitbrengen. Wanneer de jeugdbeweging, jeugddienst of jeugdvereniging drie maal
achtereenvolgens afwezig is geweest, vervalt haar stemrecht bij het treffen van
besluiten, het geven van adviezen, de aanduiding van de Coördinatieraad en bij
verkiezing van de secretaris. Wanneer de jeugdbeweging, jeugdvereniging of jeugddienst
daarna drie maal achtereenvolgens aanwezig is geweest wordt ze in deze rechten
hersteld.
e. Alle leden van de Algemene Vergadering mogen maximum één verenigingen
vertegenwoordigen.
f. De Algemene Vergadering komt minimum 5 maal per jaar samen.
Artikel 5
Aan het mandaat van de Algemene Vergadering komt een einde door:
a. het ontslag uit de Jeugdraad of uit de afvaardigende organisatie.
b. De intrekking van de opdracht door afvaardigende organisatie.
c.
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d. Het niet meer actief zijn in één van de werkgroepen, commissies of secties van de
Jeugdraad zoals bedoeld onder art. 3 - 3.2. d.
e. Het blijk geven van zeer weinig interesse in de werking van de Jeugdraad, via heel
regelmatig wegblijven van de vergaderingen van de Jeugdraad.
Opmerking: Bij ontslag van de vertegenwoordiger of bij intrekking van de opdracht,
dient de jeugdorganisatie in zijn vervanging te voorzien.
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Artikel 6
De Algemene Vergadering stelt de statuten en het huishoudelijk reglement van de
gemeentelijke jeugdraad vast. Het ontwerp van de statuten wordt voor goedkeuring aan
de Gemeenteraad voorgelegd. Het huishoudelijk reglement organiseert de werking van
de Algemene Vergadering, van de Coördinatieraad, van de secties, studiecommissies en
werkgroepen. De statuten en het huishoudelijk reglement worden goedgekeurd of
gewijzigd bij gewone meerderheid der stemmen op een aanwezigheid van ten minste 2/3
van de in artikel 3.1. 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.
Artikel 7
De Algemene Vergadering beslist over de adviezen aan het gemeentebestuur, over het
werkprogramma en over alle belangrijke aangelegenheden, die de goede werking van de
Jeugdraad mogelijk maken. Zij spreekt zich uit over de rekeningen van de raad van het
afgelopen boekjaar, legt het budget voor het volgend jaar vast en aanvaardt jaarlijks het
werkingsverslag en kasverslag.
Artikel 8
De Algemene Vergadering kiest uit zijn stemgerechtigde leden onder de voorgedragen
kandidaten bij geheime stemming een secretaris en ten hoogste zes leden, die samen de
coördinatieraad vormen en het dagelijks beheer van de Jeugdraad voeren. Bij
samenstelling van de Coördinatieraad moeten bij voorkeur de onderscheiden soorten
jeugdwerk en de territoriale geledingen van de gemeente op rechtmatige wijze
vertegenwoordigd zijn. De stemming heeft als volgt plaats:
- Ten hoogste zeven kandidaten kunnen verkozen worden. Indien onvoldoende
kandidaten aanwezig zijn heeft de stemming plaats onder de voorgedragen kandidaten.
- De zeven kandidaten die het hoogste aantal stemmen halen zijn verkozen.
- Er kunnen bovenop de zeven kandidaten maximum vier kandidaten uit de Jeugdraad
stemgerechtigde leden, gecoöpteerd worden door de Coördinatieraad, op voorwaarde
dat:
*de deelnemers wonen in één van de volgende deelgemeenten: Adegem,
Middelburg, Donk, Kleit,
*en deze gebieden niet vertegenwoordigd zijn in de Coördinatieraad;
*en de kandidaat-gecoöpteerden hebben deelgenomen aan de voorafgaandelijke
verkiezing van de Coördinatieraad.
- 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.
- Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het Schepencollege, bevoegd voor
jeugd, mag de vergaderingen van de Coördinatieraad bijwonen. De duur van de
mandaten in de Coördinatieraad bedraagt normaal drie jaar. Indien een lid van de
Coördinatieraad wegvalt of ontslag neemt tijdens de duurtijd van zijn mandaat, wordt
een nieuw lid door de Algemene Vergadering verkozen tot het einde van de lopende
periode van drie jaar. De verkiezingen van de Coördinatieraad en van de secretaris
hebben plaats uiterlijk eind september.
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Artikel 9
De Coördinatieraad komt samen voor elke Algemene Vergadering en bereidt deze
vergadering voor.
Artikel 10
Voorwaarden en modaliteiten van het overlegsysteem tussen de Gemeenteraad en de
Jeugdraad.
10.1. Informatie
De Gemeenteraad geeft alle informatie met betrekking tot alle aangelegenheden die de
infrastructuur voor de jeugd en het jeugdbeleid betreffen aan de secretaris van de
Jeugdraad door.
10.2. Adviezen
a. Het College van Burgemeester en Schepenen vraagt automatisch en alvorens
beslissingen genomen worden, advies aan de Jeugdraad over alle facetten van materies
die de jeugd betreffen. Om tijdig advies te kunnen uitbrengen, kan de Algemene
Vergadering hiervoor samengeroepen worden.
De Jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan de gemeentelijke overheid.
b. De betrokken overheid deelt binnen de twee maand haar gemotiveerd standpunt mee
over de uitgebrachte adviezen.
10.3. Openbaarheid
De vergaderingen van de Jeugdraad zijn openbaar, uitgezonderd bij stemming.
10.4. Financiële middelen
De Jeugdraad krijgt jaarlijks een forfaitair bedrag vanuit de begroting. Over de
werkingsgelden van de Jeugdraad zelf, beslist de Coördinatieraad die hiervan jaarlijks
verlag uitbrengt bij de Algemene Vergadering en bij het College van Burgemeester en
Schepenen.
10.5. Betrokkenheid van de gemeentelijke overheid
Een uit hoofde van zijn ambt aangewezen lid van het College van Burgemeester en
Schepenen woont de vergaderingen van de Jeugdraad bij en brengt regelmatig verslag
uit bij het College van Burgemeester en Schepenen. Ook de gemeentelijke
jeugdconsulent woont de vergaderingen bij.
10.6. Het overlegplatform
Hierin zijn onder andere voorzitters van de diverse adviesraden vertegenwoordigd. Ze
komen minstens drie maal per jaar samen om de informatie uit te wisselen en overleg te
plegen. Het overlegplatform werkt samen met het gemeentebestuur de afsprakennota
uit.
Gezien om gevoegd te worden bij de gemeenteraad van 16 mei 2001, houdende de
goedkeuring van de statuten.
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