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601. Statuten jeugdraad. Goedkeuring aanpassingen. Kennisname 

huishoudelijk reglement. 
 

DE GEMEENTERAAD, 
 

Dienst: Jeugddienst 
Initialen dossierbeheerder: VS 
Bijlagen Advies jeugdraad statuten en huishoudelijk reglement 

 
MOTIVERING 
1. Relevante voorgeschiedenis, feiten en context 
De jeugdraad is een erkende adviesorgaan, opgericht om de betrokkenheid en de 
inspraak van kinderen en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de 
uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan, 
inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de 
gemeente. 
Op de Algemene Vergadering van 3 mei 2016 werd het ontwerp van wijziging van 
statuten en huishoudelijk reglement, opgesteld door het dagelijks bestuur, 
besproken en voor advies voorgelegd. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 
de statuten, die de basisprincipes van de jeugdraad uiteenzet en het huishoudelijk 
reglement, dat de praktische werking organiseert. 
2. Juridisch kader 
Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal 
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. (art. 5) 
3. Adviezen 
Unaniem gunstig advies van de algemene vergadering van de jeugdraad van 3 mei 
2016 
4. Bijkomende motivatie 
Niet van toepassing 
5. Financiële gevolgen 
Niet van toepassing 
6. Tussenkomst raadsleden 
Schepen N. de Kort licht toe dat het gaat over een aanpassing van de statuten. 
Deze waren oud en aan herziening toe. Het is een hele verbetering. Ook de 
voorzitter van de jeugdraad gaf dit al aan.  
 

BESLUIT eenparig: 
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Art.1.- Er wordt goedkeuring gegeven aan de gewijzigde statuten van de 
gemeentelijke jeugdraad met volgende tekst : 
“Statuten 
Artikel 1: Oprichting 
§1 De Jeugdraad wordt door de gemeenteraad van de gemeente Brasschaat 
erkend als adviesorgaan, conform artikel 5 van het Decreet van 27 juni 2012 
houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de 
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. 
§2 De Jeugdraad is een feitelijke vereniging. 
§3 De Jeugdraad heeft een openbaar karakter. 
Artikel 2: Doelstellingen 
§1 De Jeugdraad heeft als opdracht: 
- Het gemeentebestuur adviseren betreffende het jeugdbeleid in het algemeen; 
- Initiatieven nemen om de jeugd en het jeugdwerk in al zijn facetten te 
bevorderen; 
- Bij kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en 
inspraak stimuleren. 
§2 De Jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die op enigerlei wijze betrekking hebben op kinderen, jongeren 
en jeugdbeleving in Brasschaat. 
§3 De gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen kunnen de 
Jeugdraad aanvullende opdrachten geven. 
Artikel 3: Structuur 
De Jeugdraad bestaat uit het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering. 
Artikel 4: Leden 
§1 De Algemene Vergadering van de Jeugdraad bestaat uit volgende 
stemgerechtigde leden: 
- Twee afgevaardigden per erkend Brasschaats jeugdwerkinitiatief; 
- Twee afgevaardigden per niet-erkend Brasschaats jeugdwerkinitiatief; 
- Twee afgevaardigden per Brasschaatse secundaire school; 
- Geïnteresseerde jongeren die niet verbonden zijn aan een erkend of niet-erkend 
Brasschaats jeugdwerkinitiatief; 
§2 De Algemene Vergadering van de Jeugdraad bestaat uit volgende niet-
stemgerechtigde leden: 
- Een afgevaardigde van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie; 
- De schepen van jeugd; 
- De bevoegde ambtenaar. 
§3 De stemgerechtigde leden van de jeugdraad zijn, tenzij andersluidende 
beslissing van de Algemene Vergadering, ouder dan zestien jaar en jonger dan 30 
jaar. 
§4 Een lid van de Algemene Vergadering kan slechts optreden in één 
hoedanigheid, waarbij wordt verwezen naar de eerste twee paragrafen van dit 
artikel. 
Artikel 5: Werking 
§1 De werking van de Jeugdraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. 
§2 De Algemene Vergadering van de Jeugdraad is bevoegd tot het bekrachtigen of 
wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat 
minstens volgende zaken: 
- De vaststelling van de opening van het werkingsjaar;  
- De vaststelling van het aantal vergaderingen per jaar; 
- De wijze van vergaderen en adviesverlening; 
- De regeling omtrent het aanbrengen van agendapunten; 
§2 De Algemene Vergadering van de jeugdraad is openbaar. 
§3 De Algemene Vergadering vergadert rechtsgeldig indien minstens 30% van de 
stemgerechtigde leden aanwezig is. In voorkomend geval wordt een nieuwe datum 
bepaald, de vergadering opgeschort en volgt een nieuwe uitnodiging die een 
datum bepaalt binnen de 8 dagen. Deze tweede Algemene Vergadering vergadert 
in elk geval rechtsgeldig. 
§4 Van de Algemene Vergadering van de Jeugdraad wordt een verslag opgesteld 
door de bevoegde ambtenaar. Alle leden van de Algemene Vergaderingen 
verkrijgen deze verslagen.” 
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Art. 2.- Neemt kennis van het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke 
jeugdraad met volgende tekst :  
“Huishoudelijk reglement Jeugdraad Brasschaat 
Artikel 1: Samenstelling van de vergaderingen 
§1 De Algemene Vergadering bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden: 
- Twee afgevaardigden per erkend Brasschaats jeugdwerkinitiatief; 
- Twee afgevaardigden per niet-erkend Brasschaats jeugdwerkinitiatief; 
- Twee afgevaardigden per Brasschaatse secundaire school; 
- Geïnteresseerde jongeren die niet verbonden zijn aan een erkend of niet-erkend 
Brasschaats jeugdwerkinitiatief; 
Men is slechts stemgerechtigd lid indien men bij aanvang van het lidmaatschap het 
lidmaatschapsdocument heeft ingevuld. Dit document is te verkrijgen bij de 
bevoegde ambtenaar. 
§2 De Algemene Vergadering van de Jeugdraad bestaat uit volgende niet-
stemgerechtigde leden: 
- Een afgevaardigde van elke in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie; 
- De schepen van jeugd; 
- De bevoegde ambtenaar. 
§3 Onder haar leden verkiest de Algemene Vergadering: 
- Een voorzitter met een driejaarlijks en eenmaal hernieuwbaar mandaat; 
- Een Dagelijks Bestuur, elkeen met een jaarlijks en onbeperkt hernieuwbaar 
mandaat; 
§4 Het Dagelijks Bestuur regelt zijn werking intern. 
Artikel 2: De vaststelling van de opening en verloop van het werkingsjaar 
§1 De Algemene Vergadering vergadert minstens viermaal per werkjaar. De eerste 
vergaderdatum wordt vastgesteld op de laatste Algemene Vergadering van het 
vorige werkjaar. De overige data worden tijdens de eerste Algemene Vergadering 
van het werkjaar vastgesteld. 
§2 Op voorstel van het Dagelijks Bestuur of op voorstel van ten minste 30% van de 
Algemene Vergadering van de Jeugdraad kunnen meerdere Algemene 
Vergaderingen worden georganiseerd. 
Artikel 3: Verloop van de Algemene Vergadering 
§1 De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgesteld door het Dagelijks 
Bestuur en minstens acht dagen voorafgaand samen met de uitnodiging 
doorgestuurd naar de leden van de Jeugdraad. 
§2 Bijkomende agendapunten kunnen uiterlijk acht dagen voor de Algemene 
Vergadering worden aangebracht aan de voorzitter of bevoegde ambtenaar. 
§3 De voorzitter regelt het verloop van de Algemene Vergadering. 
§4 Elk lid van de Jeugdraad heeft spreekrecht. De voorzitter regelt de spreekduur 
en zorgt voor het vlotte verloop van de vergadering. 
§5 Een voorstel is aangenomen wanneer de helft + één leden positief stemt. Bij 
gelijkheid van stemmen wordt het voorstel niet aangenomen.” 
 

Gedaan in zitting datum als boven. 
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