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[De jeugdraad wil een pittige motor zijn, draaiend voor & door
jongeren, om bij te dragen tot een levendig, vernieuwend en
aangenaam Zottegem, aangedreven door de samenwerking met
verschillende jeugdige medespelers.]
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TOELICHTING
Het nieuwe stadsbestuur is een feit, een nieuw decreet lokaal jeugdbeleid is van
kracht (21.12.12), het jeugdbeleidsplan is niet meer, een meerjarenplan staat op de
agenda,…. Dit impliceert een grote verandering binnen het lokaal jeugdbeleid.
Maar verandering biedt kansen. Een kans om bewust te kiezen voor een positief en
vernieuwend jeugdbeleid in Zottegem.
Deze tekst wil het stadsbestuur een impuls geven om een pittig jeugdbeleid in
Zottegem mee vorm te geven. De jeugdraad wenst proactief mee te bouwen aan een
stad waar het fijn is om te wonen, te ontspannen, te leven en vooral jong te zijn. De
komende jaren willen we samen met het nieuwe stadsbestuur gaan voor een
vernieuwend Zottegem.
Zelf nam het bestuur van de jeugdraad het initiatief om de huidige werking van de
jeugdraad onder de loep te nemen, om tot een heldere en eenduidige profilering en
situering van de jeugdraad te komen. Met deze tekst willen we de werking van de
jeugdraad sturen en duidelijke doelen geven aan onze werking. We willen
beleidskeuzes opnemen en overmaken aan het stadsbestuur.
Na het voorstel van de prioritaire doelstellingen bevinden zich enkele bijlagen
betreffende de werking van de jeugdraad, met name: de statuten en een
afsprakennota tussen het schepencollege en de jeugdraad.

MOTTO JEUGDRAAD:

[De jeugdraad wil een pittige motor zijn, draaiend voor & door
jongeren, om bij te dragen tot een levendig, vernieuwend en
aangenaam Zottegem, aangedreven door de samenwerking met
verschillende jeugdige medespelers.]
Verduidelijking zie verder.
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KERNTAKEN JEUGDRAAD:
o

De jeugdraad is in de eerste plaats een adviesorgaan dat de belangen van de Zottegemse
kinderen/jongeren en jeugdverenigingen kent en verdedigt.

o

Daarnaast wil de jeugdraad een overlegplatform zijn voor jongeren (16 -35 jaar), dat op
regelmatige tijdstippen bijeenkomt en waarbij alle thema’s die jongeren aanbelangen aan
bod kunnen komen. Hier wordt een wisselwerking gestimuleerd tussen verenigingen,
diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector.

o

Ten slotte ondersteunt de jeugdraad de verschillende jeugdverenigingen, wordt getracht een
antwoord te bieden op hun vragen en wordt de samenwerking bevorderd tussen de
verschillende verenigingen via overkoepelende activiteiten.

AANDRIJVING MOTOR:
Van een sterk lokaal jeugdbeleid:
Om een goed lokaal jeugdbeleid uit te bouwen moeten enkele basisprincipes voor op staan binnen het
beleid. Er moet ingezet worden op een interactief beleid, waarbij verenigingen, kinderen en jongeren
partner zijn om bepaalde keuzes te maken. Zo komt men tot een proactief beleid tussen de burgers
en het bestuur, en tot een goede dialoog tussen beide partijen, gebaseerd op wederzijds respect,
betrokkenheid en engagement.
BASISVOORWAARDEN VOOR EEN GOED LOKAAL JEUGDBELEID:
o

Kinderrechten als rode draad
De jeugdraad wil bij alle initiatieven de 4 basisbeginselen van het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind (IVRK) vooropstellen:

belang van het kind;

non-discriminatie;

recht op leven en ontwikkeling;

recht op participatie.

o

Jeugdbeleid = breed beleid
‘Jeugd’ heeft geen afgebakende definiëring. De jeugdraad wil openstaan en diversifiëren. Om een goed
jeugdbeleid uit te werken, moet ook binnen andere sectoren worden samengewerkt, over de
beleidsdomeinen heen.

o

Jeugd = positief (be)kijken.
Het bestuur en de jeugdraad moeten proberen om de complexe leefwereld van kinderen en jongeren
proberen te begrijpen zodat het beleid gericht is op begrip, om zo niet steeds bestraffend en afwijzend
op te treden. Kinderen en jongeren zijn een meerwaarde voor het beleid en moeten de kans krijgen om
dit te uiten en te duiden.

o

Proactief jeugdbeleid
Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om initiatief te nemen, om zelf te handelen. Het
stadsbestuur mag niet enkel reactief handelen. De jeugdraad streeft ernaar het stadsbestuur te
stimuleren tot het uitstippelen van een jeugdbeleid met een positieve kijk op jongeren in de toekomst.

o

Participatie als doel op zich
Participatie van burgers mag geen middel op zich zijn, maar moet tot doel hebben een permanente
dialoog aan te bieden op een eerlijke kindvriendelijke manier, waarin kinderen en jongeren als
volwaardige partner worden aanzien.

o

Het jeugdwerk als primaire schakel
De jeugdraad wil jeugdverenigingen stimuleren, hen ruimte geven om te experimenteren, te groeien,
elkaar te ontmoeten, kortom kansen geven zich optimaal te ontplooien.
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BELANGRIJKE SCHAKELS VAN DE MOTOR:
o

In de eerste plaats richten we ons tot alle vrijwilligers uit de Zottegemse jeugdverenigingen.

o

Daarnaast willen we ons openstellen voor alle geïnteresseerde jongeren, waarvan wij geloven
dat zij elk op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan onze werking als jeugdraad.

o

De jeugdraad wil in de toekomst een netwerk uitbouwen, waarin alle lokale besturen
(Burgemeester en schepenen, gemeenteraad, directie AGB,…), andere adviesraden,
stadsdiensten, scholen, organisaties en burgers, die actief bijdragen tot een pittig
jeugdbeleid, partner zijn.

o

De Schepen van Jeugd en de Stedelijke Jeugddienst zijn de primaire schakels tussen de
jeugdraad en het bestuur. Zij zorgen voor de wisselwerking tussen de jeugdraad, het
schepencollege en de gemeenteraad.

o

De jeugddienst behartigt de belangen van kinderen/jongeren en geeft deze door aan het
stadsbestuur. De jeugddienst verzorgt de administratie van de jeugdraad, ondersteunt de
activiteiten en verleent een aantal logistieke taken ten dienste van de jeugdverenigingen.

STRUCTUUR VAN DE JEUGDRAAD

JR
6 leden
voorzitter

DAGELIJKS
BESTUUR (D.B.)

GEMEENTERAAD

SCHEPEN

COLLEGE
BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN

ondervoorz
secretaris

JEUGDDIENST

3 leden

ADVIESRADEN
STADSDIENSTEN

teams

SCHOLEN

PARTNERS

ALGEMENE
VERGADERING
(A.V.)

A-teams:
actiegroepen
Per jaar
starten met 5.

BURGERS
POLITIE
PERS

JEUGDVERENIGINGEN

INDIVIDUELE
JONGEREN

1 effectief lid
bureauleden

leden AV

1 plaatsvervangend lid

partners
Groen: actieve leden binnen de jeugdraad

Blauw: netwerk van de jeugdraad
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VERNIEUWING JEUGDRAAD:
Om tot een vernieuwend, levendig Zottegem te komen is het ook noodzakelijk om onze eigen werking
periodiek en systematisch te evalueren en zo nodig te vernieuwen en te optimaliseren.
Uit de laatste evaluatie kwamen enkele werkpunten naar boven. Eén daarvan is dat er geen duidelijk
beeld is waarvoor de jeugdraad staat. Daarom werd geopteerd om een motto uit te werken met een
duidelijke beeldspraak en een nieuw herkenbaar logo en een aangepaste huisstijl (bijlagen moeten
nog worden aangepast).

1. Nieuw logo Jeugdraad:
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2. Verduidelijking motto:
De jeugdraad wil een pittige motor zijn, draaiend voor & door jongeren, om bij te dragen tot een
levendig, vernieuwend en aangenaam Zottegem, aangedreven door de samenwerking met
verschillende jeugdige medespelers.
PITTIG

o Definitie: scherp van smaak, pikant, serieus, energiek persoon met eigen karakter.
o Synoniemen: krachtig / fris / vurig / scherp / energiek / actief / volhardend /
betrouwbaar.
o De jeugdraad wil au serieux genomen worden, wil voor een actief en betrouwbaar
jeugdbeleid gaan.

MOTOR

o Definitie: een machine die bepaalde soorten energie omzet in bewegingsenergie.
o Synoniemen: drijvende kracht / inspirator / stimulator /…
o De jeugdraad is de machine en drijvende kracht voor jongeren over alle zaken die
kinderen en jongeren aanbelangen.

VOOR & DOOR
JONGEREN

o De jeugdraad wil HET orgaan zijn binnen Zottegem waar kinderen en jongeren hun
mening en/of ideeën kwijt kunnen. De jeugdraad wil inspelen op de noden en
behoeftes van de jeugdverenigingen.

LEVENDIG

o We willen mee bouwen aan een actieve, vrolijke, energieke, levenslustige, frisse stad.

VERNIEUWEND

o Zottegem staat voor enkele belangrijke uitdagingen in de toekomst. De jeugdraad wil graag

AANGENAAM
ZOTTEGEM

o De jeugdraad wil meewerken om van Zottegem een aangename Stad te maken waar het voor alle

JEUGDIGE
MEDESPELERS

o De jeugdraad wil zich in eerste instantie richten tot kinderen en jongeren, maar wil graag in de

meewerken om onze stad te verfraaien, te verbeteren en te moderniseren.

burgers, jong en oud, fijn is om te wonen.

toekomst een netwerk uitwerken van verschillende partners (zie structuur). Zij kunnen
meewerken in de actiegroepen, kunnen ons informatie geven, of we komen tot enkele
structurele samenwerkingen.

TOEKOMSTPLANNEN
Uit onze SWOT-analyse kwamen enkele werkpunten aan het licht waaraan de jeugdraad in de
toekomst wil werken.
o We willen sleutelen aan de structuur van de jeugdraad. Op dit moment worden
werkgroepen gedragen door het bestuur. Dit mag voor een deel zo blijven maar in de
toekomst willen we liever met ad-hoc acties starten zodat meer jongeren zich
geroepen voelen om een steentje bij te dragen aan het beleid (A-teams).
o

Zowel onze interne als externe communicatie moet beter. Het valt op dat vele
vrijwilligers in het jeugdwerk geen duidelijk beeld hebben van de jeugdraad.
Daarnaast is het belangrijk om met al onze acties naar buiten te komen (vb. aankoop
brandveilig materiaal dat gratis aan de jeugdverenigingen werd geschonken weet
bijna niemand in Zottegem.).

o

We moeten onze taak als adviesorgaan meer toepassen. Op dit moment is de
jeugdraad sterk in het organiseren van allerlei activiteiten maar dit alleen is geen
kerntaak van een adviesraad. We willen in de toekomst een openbaar adviezenplan
uitwerken, zodat er een betere opvolging komt van de adviezen.

o

Zoals eerder vermeld wil de jeugdraad inspelen op de uitwerking van een netwerk, op
dit moment zitten we nog teveel op ons eigen eiland.
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VOORSTEL AAN HET STADSBESTUUR
Prioriteiten doelstellingen jeugdraad
Via duidelijke doelstellingen willen we onze visie de komende jaren verder uitbouwen. Onderstaande
opsomming wil een vraag zijn aan het stadsbestuur om de komende 6 jaar deze doelstellingen op te
nemen in hun actieplan. Indien deze acties kunnen rekenen op de steun van het stadsbestuur, kunnen
we deze gaan vertalen naar het meerjarenplan en hiervoor een financieel voorstel doen.
De doelstellingen komen uit bevragingen uit het JBP, verkiezingsdebat, facebook, jeugdraad,
jeugdverenigingen,…
1

2

3

4

5

6

7

Voorstel doelstellingen jeugdbeleid
Aandacht voor nuttige vrijetijdsruimte voor jongeren en kinderen:
Vb.
 Skateruimte - in overleg met de skaters
 Speelplein in centrum – met aandacht voor oudere jongeren/groene
speelmogelijkheden
 Repetitieruimte
 Meer ruimte in het jeugdcentrum voorzien
 Blijvend ondersteunen van jeugdwerkinfrastructuur (brandveiligheid, nieuwe
lokalen, rentearme lening).
 Betere opvolging onderhoud speelpleintjes en speelbos
Prioriteit Vlaamse Overheid afdeling jeugd: jeugdcultuur
Vb.
 Cultuurkampen verder ontwikkelen
 Cultuuraanbod voor jongeren verder uitbouwen (vb logo vlieg en mug
integreren in aanbod Stad).
 Op zoek gaan naar verschillende culturele uitingsvormen van jongeren en hen
de kans bieden om deze kunnen ontwikkelen.
Samenwerking andere thema’s:
Vb.
 Milieuacties: Groene speelruimte zowel centrum als bij verkaveling voorzien:
jeugdraad betrekken vanuit stedenbouw (netwerken)
 Sport: allerlei samenwerking op touw zetten, vb. BMX-parcours,…
 Toerisme: bijvoorbeeld plannetjes verder ontwikkelen, stadsspel,…
 Verkeer: veilige fietsroutes, geïntegreerd in een (groen) speelweefsel.
Fuifbeleid verder ontwikkelen:
Vb.
 Beroepskracht voor jeugdhuis en fuifbeleid, met aansluitend een fuifloket.
 Proactieve samenwerking met politie, buurtbewoners, organisatoren,… i.pl.v.
reactief
Toegankelijkheid en diversiteit:
Vb.
 Acties Mensen in Armoede (MIA): project verder uitwerken.
 Inclusiewerking verder uitwerken en ondersteunen
 Mogelijkheid bieden aan de jeugdraad om een internationaal project uit te
werken.
Innovatief werken aan communicatiekanalen bij jongeren:
Vb.
 Website ontwikkelen, samenwerking met netwerk vrijetijd
 Sociale media: twitter, facebook,…
Zottegem een kind- en jeugdvriendelijk stad: Intekenen op pilootproject (Unicef). Via dit
project willen steden streven om alle rechten van het kind te implementeren en uit te
voeren.

BIJLAGEN
1. Statuten Stedelijke Jeugdraad Zottegem
2. Afsprakennota tussen Stadsbestuur & Stedelijke Jeugdraad
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Bijlage 1

STEDELIJKE JEUGDRAAD ZOTTEGEM
SJC De Muze – Beislovenstraat 4
9620 Zottegem
tel/09 367 91 98
jeugddienst@zottegem.be
STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD
HOOFDSTUK 1 / ERKENNING - ZETEL - DOEL
Art. 1.

De Jeugdraad is een stedelijke raad, erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli
2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid – definitieve goedkeuring
21.12.2012. die ook organisatorische taken kunnen uitvoeren.
De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan.

Art. 2.

Er wordt een afsprakennota tussen het schepencollege en de jeugdraad opgemaakt, in deze tekst
worden alle afspraken vermeld met betrekking tot adviezen, informatie uitwisseling, ondersteuning,
openbaarheid. Deze tekst wordt bij de aanstelling van het nieuwe stadsbestuur 6 jaarlijks opnieuw
goedgekeurd.

Art. 3.

De jeugdraad heeft tot taak, al dan niet samen met het stadsbestuur:

Het stadsbestuur in te lichten over de noden en verlangens van de jeugd

Advies te verstrekken en voorstellen te doen, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de
stadsbestuur, over alle thema’s die verband houden met het jeugdbeleid in de gemeente

Als bemiddelaar op te treden tussen de stadsbestuur en de jeugd

Contact tot stand te brengen tussen de verschillende jeugdorganisaties

Activiteiten uit te werking om de samenwerking en het overleg tussen het stadsbestuur, het
jeugdwerk, de betrokkenen bij jeugdbeleid en de jeugd zelf te bevorderen

Sociale en culturele activiteiten uitwerken, voor kinderen en jongeren, indien hier vraag naar is.

Inspraak en participatie stimuleren bij kinderen en jongeren, en het jeugdbeleid vertalen naar
hun noden en behoeften.

HOOFDSTUK 2 / STRUCTUUR - VORM - SAMENSTELLING
Art. 4.

De Stedelijke Jeugdraad Zottegem bestaat uit:




Art. 5.

Een Algemene Vergadering (A.V.)
Een Dagelijks Bestuur (D.B.)
Teams die werken rond een actie: A-teams

De samenstelling van de algemene vergadering bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden, die
moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in Artikel 8:




twee afgevaardigden van elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve
jeugdwerking1 kan aantonen binnen het grondgebied van de stad waarvan één effectieve met
stemrecht en één plaatsvervangende vertegenwoordiger, die stemrecht krijgt bij afwezigheid van
het effectieve lid.
elke geïnteresseerde jongere, die woont op het grondgebied van de gemeente en gecoöpteerd2
wordt door de Stedelijke Jeugdraad Zottegem.

Art. 6.

De som van het aantal stemgerechtigde leden die niet afgevaardigd zijn uit een jeugdvereniging mag
niet hoger zijn dan 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden.

Art. 7.

Waarnemende leden van de Stedelijke Jeugdraad en dus geen stemrecht:


De Schepen van Jeugd.

1

Jeugdwerking: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doeleinden voor en/of door jeugd, op vrijwillige basis, in de vrije
tijd.
2
Gecoöpteerd: goedkeuring van de aanwezige leden voor aanwezigheid nieuwe leden.
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Een afgevaardigde van de jeugddienst, belast met het lokale jeugdbeleid.

Art. 8.

De effectieve of plaatsvervangende moeten 16 tot 35 jaar oud zijn en actief betrokken bij de organisatie
waardoor ze worden aangeduid. Zij mogen geen lokaal politiek mandaat bekleden.

Art. 9.

De effectieve leden en de plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van één jaar. Dit start
op 1 september tot en met 31 augustus. Hun mandaten zijn verlengbaar. De lijst met afgevaardigden
wordt jaarlijks hernieuwd.

Art. 10.

Jaarlijks wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd, zodat geïnteresseerde
jongeren die wonen in Zottegem, zich kandidaat kunnen stellen als lid van de Stedelijke Jeugdraad
Zottegem. Kandidaten dienen te voldoen aan de voorwaarden: 16 tot 35 jaar oud zijn en zij mogen geen
lokaal politiek mandaat bekleden. Aanvragen worden schriftelijk gesteld aan de voorzitter op het adres
van de jeugddienst.

Art. 11.

Aan hun mandaat komt een einde door: het bereiken van de leeftijdsgrens, door persoonlijk ontslag uit
hun organisatie; door het intrekken van hun opdracht door de organisatie die hen afgevaardigde;
wanneer de organisatie die hen afvaardigde ophoudt te bestaan of wanneer deze organisatie vrijwillig
ontslag neemt uit de jeugdraad.

Art. 12.

De jeugdraad kan voor bepaalde aangelegenheden een beroep doen op de tijdelijke medewerking van
deskundigen, die aangeduid worden door het D.B. en niet stemgerechtigd zijn.

Art. 13.

Ten hoogste 2/3 van de leden van de Stedelijke Jeugdraad Zottegem zijn van hetzelfde geslacht.

HOOFDSTUK 3 / DAGELIJKS BESTUUR
Art. 14.

Om de drie jaar, met startdatum van 1 januari 1995 kiest de jeugdraad, onder het voorzitterschap van
de schepen van jeugd, onder zijn effectieve leden, een Dagelijks Bestuur (D.B.). Met een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris en drie leden.

Art. 15.

Het D.B. wordt benoemd voor een termijn van drie jaar .

Art. 16.

In het D.B. moeten beide geslachten vertegenwoordigd zijn.

Art. 17.

Ieder D.B.-lid behoudt zijn stemrecht gedurende zijn mandaat zelfs indien deze geen effectief lid meer
is van zijn afgevaardigde vereniging.

Art. 18.

De voorzitter van de jeugdraad treedt in dienst na de bekrachtiging van zijn mandaat door het College
van Burgemeester en Schepenen.

Art. 19.

Indien de voorzitter in de loop van zijn mandaat moet vervangen worden kiest de Algemene Vergadering
een nieuwe voorzitter.

Art. 20.

Eenzelfde procedure wordt gevolgd voor de eventuele vervanging van een ander lid van het D.B.

Art. 21.

De som van het aantal leden van het D.B. die niet afgevaardigd zijn uit een jeugdvereniging mag niet
hoger zijn dan 1/3 van het D.B.

HOOFDSTUK 4 / BEVOEGDHEDEN A.V. en D.B.- BERAADSLAGING - BIJEENROEPING - VERSLAG
Art. 22.

De A.V. is bevoegd voor:

Het wijzigen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota tussen de
adviesraad en het stadsbestuur.

Het 3 jaarlijks benoemen van de leden en hun functies van het D.B.

Bespreking en officiële goedkeuring van de standpunten en adviezen, geformuleerd door het D.B.

Het bepalen van de jaarlijkse actiegroepen.

Het controleren van de financiën.

Het plannen en controleren van het jaarbeleid, met beslissing over het organiseren van
gezamenlijke activiteiten.

Het benoemen van nieuwe leden.

De vrijwillige ontbinding van de Stedelijke Jeugdraad Zottegem.

Art. 23.

Het D.B. is bevoegd voor:

Het bijeenroepen van de A.V.

Het opstellen van de agendapunten.

Het voorbereiden en coördineren van de A.V.

Het uitvoeren van de beslissingen die aangenomen worden door de A.V.
Het D.B. van de Stedelijke Jeugdraad Zottegem kan bij hoogdringendheid in de plaats treden van de
A.V. en op eigen initiatief beslissingen nemen. Het D.B. is vanzelfsprekend de eerstvolgende A.V.
verantwoording verschuldigd.

Art. 24.
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Art. 25.

De Stedelijke Jeugdraad Zottegem streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke
eensgezindheid. Er wordt enkel gestemd indien er een duidelijke consensus ontbreekt of indien 1/3 van
de aanwezige stemgerechtigde leden daarom vraagt.

Art. 26.

Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet tenminste de helft van
de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van de statuten, het huishoudelijk reglement
en de afsprakennota moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien het nodige aantal
stemgerechtigde deelnemers niet wordt bereikt, dan beslist de volgende algemene vergadering,
ongeacht het aantal aanwezigen, over dit agendapunt.

Art. 27.

Alle adviezen en beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden. Enkel bij staking van stemmen heeft de voorzitter na consultatie van het
dagelijks bestuur de doorslaggevende stem.

Art. 28.

De jeugdraad vergadert ten minste éénmaal per kwartaal. Hij kan eveneens bijeengeroepen worden
door de schepen die de jeugd onder zijn bevoegdheid heeft of op verzoek van minstens ¼ van de leden,
of op het initiatief van de voorzitter in overleg met het D.B. De uitnodiging vermeldt de agenda en wordt
minstens 5 kalenderdagen op voorhand toegestuurd.

Art. 29.

Van elke vergadering wordt door de secretaris verslag uitgebracht dat gestuurd wordt aan alle leden
van de jeugdraad

Art. 30.

De jeugdraad maakt elk jaar een verantwoordingsnota en een verslag met de doelstellingen die de
jeugdraad wenst te verwezenlijken in het komende jaar over aan het Schepencollege.

Art. 31.

De jeugdraad stelt een huishoudelijk reglement op; een afschrift ervan wordt overgemaakt aan het
College van Burgemeester en Schepenen.

HOOFDSTUK 5 / ACTIETEAMS
Art. 32.

Zowel de A.V. als het D.B. kunnen bepaalde actieteams (A-teams) in het leven roepen. Deze worden bij
het begin van het werkjaar besproken op het A.V.

Art. 33.

Alle leden van de A.V. kunnen zetelen in een A-team, ook andere geïnteresseerde jongeren en/of
deskundigen kunnen actief deelnemen. De teams werken volledig autonoom maar hebben geen
beslissingsrecht. Elk team wordt geleid door minimum 1 verantwoordelijke. Minstens 1 lid van het D.B.
maakt deel uit van een A-team.

Art. 34.

Bij het einde van een bepaalde actie kan het team ontbonden worden, of kan een nieuwe actie binnen
dit team opgenomen worden.

HOOFDSTUK 6/ BEGROTING
Art. 35.

Het Stadsbestuur zal de werking van de jeugdraad ondersteunen door:


In de begroting jaarlijks een budget te voorzien voor de financiering van de werking op de
begrotingsposten:
6124010
6132044
6430100

Art. 36.

– Divers technisch materiaal – werkingskosten jeugdraad
– Erelonen en vergoedingen voor lesgevers – jeugdraad
– Receptiekosten – nieuwjaarsreceptie JR – actienummer 1.

–
–

actienr
actienr

3.
3.

Het stadsbestuur zal jaarlijks blijven voorzien in de subsidies van de jeugdverenigingen volgens het
reglement van subsidiëring en zal blijven intekenen op de prioriteiten voorzien door de Vlaamse
Regering. Begrotingspost 6492013 – Werkingssubsidies aan gezinnen – subsidies jeugdverenigingen –
actienummer 1.

HOOFDSTUK 7/ GOEDKEURING
Art. 37.

Onderhavige statuten en latere wijzigingen of aanvullingen, na goedkeuring door de jeugdraad, moeten
worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en nadien bekrachtigd door de
Gemeenteraad.
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van...
Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25/02/2013
Goedgekeurd door de jeugdraad op 21/02/2013

3

Gewone meerderheid: de helft + 1 van de geldig uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmingen of onthoudingen tellen niet mee.
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Bijlage 2
STEDELIJKE JEUGDRAAD ZOTTEGEM
SJC De Muze – Beislovenstraat 4
9620 Zottegem
tel/09 367 91 98
jeugddienst@zottegem.be
AFSPRAKENNOTA TUSSEN STADSBESTUUR _ STEDELIJKE JEUGDRAAD
Art. 1.

Deze afsprakennota regelt de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de
jeugdraad, in relatie tot het stadsbestuur bepalen.

HOOFDSTUK 1/ ADVIES VRAGEN AAN DE JEUGDRAAD
Art. 2.

Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad zullen de
jeugdraad betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid.
Dit houdt in dat het C.B.S. (College van Burgemeester en schepenen) en de G.R.
(gemeenteraad) om advies zullen vragen over alle materies die te maken hebben
met het stedelijk jeugdbeleid.

Art. 3.

Het stadsbestuur van Zottegem zal de adviesvraag schriftelijk stellen, de vraag
bevat altijd volgende informatie:
1. Een duidelijke omschrijving van de concrete vraag.
2. Opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de
Stedelijke Jeugdraad Zottegem rekening moet houden.
3. Opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het
stadsbestuur.
4. De dienst of persoon bij wie bijkomende inlichtingen kunnen ingewonnen
worden.

Art. 4.

Het Stadsbestuur zal Jeugdraad Zottegem steeds minimaal een termijn van 30
kalenderdagen geven, te rekenen vanaf de datum van aankomst van de
adviesvraag bij de adviesraad. Slechts om uitzonderlijke redenen en bij
hoogdringendheid kan het Stadsbestuur deze termijn gemotiveerd inkorten.

Art. 5.

In onderlinge afspraak tussen de Jeugdraad en het Stadsbestuur kan de termijn
ook verlengd worden.

Art. 6.

Bij het ontbreken van enig advies binnen de vooropgestelde termijn motiveert de
Jeugdraad waarom er geen advies is gekomen.

HOOFDSTUK 2/ ADVIES DOOR DE JEUGDRAAD
Art. 7.

De Stedelijke Jeugdraad Zottegem kan steeds op eigen initiatief een advies
uitbrengen over alle aspecten van het jeugdbeleid in de stad. Deze adviezen
worden schriftelijk bezorgen aan het Stadsbestuur en bevatten altijd de volgende
informatie:
5. de lijst van de aanwezigheden.
6. de wijze waarop het advies tot stand kwam met duidelijke opgave van welke
betrokkenen op welke manier geconsulteerd werden.
7. de argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies.
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8. duidelijke weergave van het standpunt van de Jeugdraad met vermelding van
afwijkende meningen of minderheidsstandpunten.
Art. 8.

Het stadsbestuur zal binnen een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf
de datum dat het advies bij het stadsbestuur toekwam een schriftelijk
gemotiveerd antwoord op het advies bezorgen aan de jeugdraad.

Art. 9.

In onderlinge afspraak tussen de Jeugdraad en het Stadsbestuur kan de termijn
ook verlengd worden.

HOOFDSTUK 3/ INFORMATIE UITWISSELING
Art. 10. Wanneer het stadsbestuur de jeugdraad om advies vraagt, zal zij bij de
adviesvraag alle nodige informatie voegen. De leden van de jeugdraad hebben het
recht tot inzage in alle documenten die betrekking hebben op het dossier tenzij er
wettelijke bezwaren zijn. Dit inzagerecht kan ook uitgeoefend worden via de
jeugdconsulent.
Art. 11. Wanneer de jeugdraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen kan hij
steeds informatie opvragen aan het stadsbestuur. Deze informatie vanwege de
jeugdraad zal binnen de tien dagen beantwoord worden door de gevraagde
informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de
informatieverstrekking mede te delen.
HOOFDSTUK 4/ ONDERSTEUNING
Art. 12. Het Stadsbestuur zal de werking van de jeugdraad ondersteunen door:
1. In de begroting jaarlijks een budget te voorzien voor de financiering van de
werking op de begrotingsposten:
 6124010 – Divers technisch materiaal – werkingskosten jeugdraad –
actienummer 3.
 6132044 – Erelonen en vergoedingen voor lesgevers – jeugdraad –
actienummer 3.
 6430100 – Receptiekosten – nieuwjaarsreceptie JR – actienummer 1.
2. Het stadsbestuur zal jaarlijks blijven voorzien in de subsidies van de
jeugdverenigingen volgens het reglement van subsidiëring en zal blijven
intekenen op de prioriteiten voorzien door de Vlaamse Regering.
Begrotingspost 6492013 – Werkingssubsidies aan gezinnen – subsidies
jeugdverenigingen – actienummer 1.
3. De administratieve en logistieke ondersteuning van de jeugdraad te
verzekeren en dit door:
 de jeugdconsulent de opdracht te geven de vergaderingen van het
bestuur en de algemene vergadering bij te wonen en de jeugdraad de
informatie te bezorgen die nodig is om zijn taak als adviesorgaan naar
behoren te vervullen.
 het secretariaat van de jeugdraad waar te nemen.
 een lokaal gratis ter beschikking te stellen voor alle vergaderingen van
de jeugdraad, met inbegrip van haar jeugdverenigingen en A-teams.
 alle notulen, verslagen en documenten van de jeugdraad en deze van
de afgeleide secties en werkgroepen te kopiëren en te versturen.
HOOFDSTUK 5/ OPENBAARHEID
Art. 13. Alle agenda’s, verslagen, adviezen, documenten, enz. van de Stedelijke
Jeugdraad zijn openbaar en ter inzage op de Jeugddienst. Bovendien zullen alle
agenda’s en verslagen van de algemene vergadering opgenomen worden op de
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website van de jeugdraad.
Art. 14. Briefwisseling, met inbegrip van de vragen om advies, uitgaande van het
stadsbestuur, worden steeds gericht aan de voorzitter en de secretaris van de
jeugdraad, met afschrift aan de schepen van jeugd en de jeugdconsulent. Om de
adviesfunctie van de stedelijke jeugdraad mogelijk te maken, zal het stadsbestuur
de agenda en het verslag van de gemeenteraad bezorgen aan de voorzitter van
de gemeentelijke jeugdraad.
Art. 15. De schepen van jeugd maakt met raadgevende stem deel uit van de algemene
vergadering van de jeugdraad. De schepen van jeugd zal tijdens de A.V melding
doen van de agendapunten van het college van burgemeester en schepenen die te
maken hebben met kinderen en jongeren. De Schepen zal ook toelichting geven
bij belangrijke investeringen en beslissingen, getoetst aan de specifieke invloed en
effecten op kinderen en jongeren.
Art. 16. Dit reglement treedt in werking op //2013.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van...
Goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 25/02/2013
Goedgekeurd door de jeugdraad op 21/02/2013
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