Statuten jeugdraad

GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD STATUTEN
Hoofdstuk 1 :

OPRICHTING

Artikel : 1
De gemeentelijke jeugdraad Pepingen werd opgericht door de gemeenteraad in
zitting van 25/01/2002 voor de fusiegemeente Pepingen.
De gemeentelijke jeugdraad Pepingen – verder afgekort JR-Pepingen – is politiek
onafhankelijk, staat open voor alle jongeren en streeft geen winst na.
Adres : Jeugdraad Pepingen
Ninoofsesteenweg 116
1670 Pepingen

Hoofdstuk 2 :

DOELSTELLINGEN

Artikel : 2
De JR-Pepingen heeft als doelstellingen:
a.
op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen
uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de
gemeente.
Deze
adviesmogelijkheid
slaat
zowel
op
de
jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en
jongeren.
b.
Bevorderen van de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk,
particuliere jongeren en betrokkenen bij het jeugdwelzijn ;
c.
Initiatieven organiseren die zich richten op vastgestelde noden en
behoeften van kinderen en jongeren ;
d.
Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het
gemeentebeleid bevorderen en inspraak stimuleren.

Hoofdstuk 3 :

STRUCTUUR VAN DE JEUGDRAAD

Artikel : 3
a.
b.

De JR-Pepingen organiseert zich in werkjaren die lopen van 1 september
tot 31 augustus ;
De JR-Pepingen bestaat uit een Algemene Vergadering (AV) en een
Dagelijks Bestuur (DB).
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3.1 ALGEMENE VERGADERING (AV)
Artikel : 4
a.
b.

De AV komt minimaal drie keer per werkjaar samen.
De vergaderingen van de AV zijn openbaar.

3.2 DAGELIJKS BESTUUR (DB)
Artikel : 5
a.
b.

Het DB komt minimaal drie keer per werkjaar samen ;
De vergaderingen van het DB zijn niet openbaar.

Hoofdstuk 4 :
JEUGDRAAD

SAMENSTELLING

VAN

DE

4.1 ALGEMENE VERGADERING (AV)
Artikel : 6
a.
b.

c.

De AV bestaat uit stemgerechtigde leden en niet-stemgerechtigde
(waarnemende) leden;
De stemgerechtigde leden van de AV moeten minimum 16 jaar en maximum
35 jaar oud zijn in het betrokken jaar. In uitzonderlijke gevallen kan
afgeweken worden van de maximum leeftijd na goedkeuring door de AV;
een stemgerechtigd lid van de AV mag geen politiek mandaat uitvoeren.

Artikel : 7
De stemgerechtigde leden zijn:
a.
twee afgevaardigden van elke erkende jeugdvereniging die een actieve
jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de gemeente. Zij
mogen tevens twee plaatsvervangers aanduiden. (onder jeugdwerk wordt
verstaan : groepsgerichte, sociaal-culturele initiatieven met de jeugd in de
vrije tijd, onder educatieve begeleiding) ;
b.
twee afgevaardigden van elke erkende socio-culturele verenigingen met
jeugdwerking die een actieve jeugdwerking kan aantonen binnen het
grondgebied van de gemeente. Zij mogen tevens twee plaatsvervangers
aanduiden ;
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c.

d.
e.

f.

g.
h.

twee afgevaardigden van elke erkend jeugdhuis of jeugdclub die een
actieve jeugdwerking kan aantonen binnen het grondgebied van de
gemeente. Zij mogen tevens twee plaatsvervangers aanduiden;
twee afgevaardigden van speelpleinwerking De Schavuit. Zij mogen tevens
twee plaatsvervangers aanduiden
elke geïnteresseerde jongere die voldoet aan volgende voorwaarden : In de
gemeente wonen, minstens 16 en maximum 35 jaar oud zijn in het
betrokken jaar. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de
maximum leeftijd na goedkeuring door de AV;
Indien nodig, door de gemeenteraad aan te duiden leden indien bepaalde
ideologische of filosofische strekkingen niet zouden vertegenwoordigd
zijn ;
afgevaardigde(n) van elke school gevestigd in Pepingen ;
een afgevaardigde ambtenaar van het OCMW.

Artikel : 8
De niet-stemgerechtigde leden zijn :
a.
De Schepen voor jeugd ;
b.
Personen met een politiek mandaat kunnen door de gemeenteraad
aangeduid worden indien bepaalde ideologische en filosofische strekkingen
niet zouden vertegenwoordigd zijn ;
c.
Een ambtenaar die door het College van Burgemeester een Schepenen is
aangeduid voor het bijwonen van de vergaderingen en belast is met het
secretariaatswerk.

4.2 DAGELIJKS BESTUUR (DB)
Artikel : 9
a.
b.

c.
d.

Het DB van JR-Pepingen wordt samengesteld door de AV;
Het DB bestaat uit een voorzitter en een ondervoorzitter of uit 2 covoorzitters (eventueel met expertfunctie), een secretaris, een
penningmeester, de door de AV verkozen geïnteresseerde leden, en de
gemeentelijke ambtenaar belast met jeugdaangelegenheden;
Het DB vult de functies van personen zelf in;
De voorzitter en de ondervoorzitter of de co-voorzitters worden
verkozen uit de stemgerechtigde leden van de AV.
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Hoofdstuk 5 : PROCEDURE VAN SAMENSTELLING VAN
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel : 10
a.

-

b.

-

-

Om de twee jaar of bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad worden
alle verenigingen, organisaties en instellingen die in aanmerking komen voor
een lidmaatschap – en nog geen lid zijn van de AV – via het gemeentelijk
informatieblad en hun secretariaat opgeroepen om hun afgevaardigde aan
te duiden. Deze afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de
betrokken vereniging, organisatie of instelling en moeten voldoen aan
volgende voorwaarden :
minimum 16 jaar zijn op 1 oktober van het betrokken jaar;
actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze
worden aangeduid;
zij mogen niet meer dan een organisatie vertegenwoordigen ;
geen politiek mandaat uitoefenen.
Om de twee jaar of bij de installatie van een nieuwe gemeenteraad wordt
bij het begin van het werkjaar via verschillende kanalen een oproep
gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat
zouden stellen als lid van de JR-Pepingen.
Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
minimum 16 jaar zijn op 1 oktober van het betrokken jaar ;
geen politiek mandaat uitoefenen ;
in de gemeente wonen.

Artikel : 11
Een mandaat van een lid van de AV duurt 2 jaar.

Artikel : 12
Aan het mandaat van de leden wordt een einde gesteld:
a.
door het verstrijken van de termijn van het mandaat;
b.
het intrekken van de opdracht door de organisatie welke zij
vertegenwoordigen.
c.
door het ontslag van de betrokkene zelf uit de JR-Pepingen of uit de
organisatie. Dit ontslag moet meegedeeld worden aan het DB door de
betrokkene of de organisatie. De organisatie kan dan een ander lid
aanduiden.
d.
door drie opeenvolgende, niet vooraf gemelde afwezigheden. Het DB zal
de afwezigheid vaststellen en het ontslag meedelen aan het betrokken lid,
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aan de AV van JR-Pepingen en aan de organisatie door wie het lid was
afgevaardigd. De organisatie kan een ander lid aanduiden.

Hoofdstuk 6 BEVOEGDHEDEN
VERGADERING

VAN

DE

ALGEMENE

Artikel : 13
a.
b.
c.
d.
e.

Adviezen verstrekken aan het College van Burgemeester en Schepenen;
Benoemen en ontslaan van leden;
Wijzigen van de statuten;
Ontbinden van de JR-Pepingen;
Voor het vervullen van haar taken kan de AV deskundigen uitnodigen op
haar vergaderingen.

Artikel : 14
Rechten en plichten van de leden:
a.
Bijwonen van alle vergaderingen van de AV ;
b.
Afgevaardigden en plaatsvervangers van een organisatie dienen hun leden
te informeren over de werkzaamheden van de jeugdraad ;
c.
Spreekrecht op alle vergaderingen ;
d.
Inzage recht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter
beschikking stelt van de JR-Pepingen voor de formulering van adviezen ;
e.
Toevoegen van agendapunten aan de dagorde. Het lid moet dit ten minste
4 dagen voor de vergadering aan de voorzitter of aan één van de covoorzitters doorgeven.

Hoofdstuk
7
WIJZE
WAAROP
DE
ALGEMENE
VERGADERING GELDIGE BESLISSINGEN KAN NEMEN
Artikel 15 :
a.
b.
c.

Alle beslissingen worden genomen bij de gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen ;
Voor het wijzigen van de statuten van de jeugdraad is een tweederde
meerderheid van de leden van de AV nodig ;
De stemming over personen gebeurt geheim.
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Hoofdstuk 8 BEVOEGDHEDEN VAN HET DAGELIJKS
BESTUUR
Artikel : 16
a.
b.

c.
d.

Het DB is bevoegd om het dagelijks beheer van de jeugdraad te voeren en
volgt de beslissingen van de AV op ;
Bij hoogdringendheid kan het DB van JR-Pepingen een advies verstrekken
aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het DB heeft in
desbetreffende gevallen minimaal 2 weken de tijd om het gevraagde
advies te formuleren. Binnen de drie weken moet de AV van JR-Pepingen
zich uitspreken over dit geformuleerde advies ;
Het DB beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige leden ;
Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of van de jongste
co-voorzitter doorslaggevend.
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