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Titel I – Een inleidende omschrijving 
 

De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het jeugdbeleid in het 

algemeen en voor het jeugdwerk- en jeugdwelzijnsbeleid in het bijzonder, van gedachten wisselen en een 

gemeenschappelijk standpunt innemen met betrekking tot bovenvermelde beleidssectoren en tot andere 

beleidsdomeinen waar de jeugd indirect betrokken partij is. 

 

Eveneens is de jeugdraad de ontmoetingsplaats bij uitstek waar contacten worden gelegd en waar overleg wordt 

gepleegd tussen het jeugdwerk en geïnteresseerde jongeren onderling. 

 

Als erkende adviesraad voor jeugdbeleid staat de jeugdraad uiteraard in contact met de stedelijke overheid en waar 

nodig wordt met aandrang gevraagd naar een actief optreden van deze overheid.  Tussen het stadsbestuur en de 

jeugdraad werd een afsprakennota opgesteld.   

 

Titel II – Doelstellingen 
 
Artikel 1 
 

De stedelijke jeugdraad heeft als doelstelling: 

 

- op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief advies uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het 

jeugdbeleid in de stad en andere beleidsdomeinen waar de jeugd indirect betrokken is.  Deze adviesmogelijkheid slaat 

zowel op de jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in de stad. 

- initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn 

en de jeugd zelf te bevorderen. 

- bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het stedelijk beleid te bevorderen alsook de inspraak te 

stimuleren. 

 

 

 

Gemeenteraad 
14 januari 2014 

Statuten stedelijke jeugdraad Waregem 

STATUTEN  
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Titel III – Werkprincipes 
 

Artikel 2 
De werking van de stedelijke jeugdraad is gestoeld op volgende basisprincipes. 

 
- De jeugdraad heeft een open werking. Elke belangstellende jongere kan lid zijn van de algemene vergadering. 

- De jeugdraad is pluralistisch: er wordt geen onderscheid gemaakt naar levensvisie, filosofische of godsdienstige 

overtuiging. 

- De jeugdraad werkt onafhankelijk en is niet gebonden aan welke groep, partij of organisatie ook. 

- De werking van de jeugdraad is gebaseerd op de democratische gedachte: er wordt rekening gehouden met de ideeën 

en de inspraak van zoveel mogelijk jongeren, zowel voor de interne werking als naar buiten toe. 

 

 
Titel IV – Structuur 
 

Artikel 3 
De stedelijke jeugdraad is als volgt gestructureerd: 

 

- de algemene vergadering; 

- de stuurgroep; 

- de werkgroepen en/of ad hoc groepen 

 

 
Titel V – Samenstelling en bevoegdheden 
 

Artikel 4 
De algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: 

 

a. afgevaardigden van Waregemse jeugdwerkinitiatieven, die aangesloten zijn bij de jeugdraad.  Per jeugdwerkinitiatief 

kunnen twee afgevaardigden aangeduid worden. 

b. afgevaardigden van leerlingenraden van Waregemse onderwijsinstellingen, die aangesloten zijn bij de jeugdraad. 

Per leerlingenraad kunnen twee afgevaardigden aangeduid worden. 

c. afgevaardigden van andere private en publieke culturele organisaties, verenigingen en instellingen die een actieve 

culturele werking met de jeugd kunnen aantonen binnen het grondgebied van de stad of een deel ervan en die 

aangesloten zijn bij de jeugdraad.  Per organisatie, vereniging of instelling kunnen twee afgevaardigden aangeduid 

worden. 

d. geïnteresseerde Waregemse kinderen en jongeren, eventueel ook leden van de jeugdwerkinitiatieven, 

leerlingenraden, organisaties, verenigingen en instellingen sub a., b. en c. . 

 

Artikel 5 
Waregemse jeugdwerkinitiatieven kunnen zich slechts aansluiten bij de jeugdraad indien zij voldoen aan de omschrijving 

van jeugdwerk, opgenomen in het decreet van 06.07.2012 houdende subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid. 

 

Als definitie van jeugdwerk wordt in het decreet van 06.07.2012 gegeven: sociaal-cultureel werk op basis van niet-

commerciële doelen voor of door kinderen en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve 

begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de kinderen en jongeren die daaraan 

deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke 

openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

 

Artikel 6 
Par. 1. Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. 
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Par. 2. Eén maal per werkjaar worden alle jeugdwerkinitiatieven, leerlingenraden, organisaties, verenigingen en 

instellingen sub art. 4 a., b. en c. gevraagd hun afgevaardigden aan te duiden. 

 

Deze afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken jeugdwerkinitiatieven, leerlingenraden, 

organisaties, verenigingen en instellingen en moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

 

- actief betrokken zijn bij de werking van het jeugdwerkinitiatief, de leerlingenraad, de organisatie, de vereniging of de 

instelling waardoor ze worden aangeduid; 

- geen politiek mandaat uitoefenen. 

 

Par. 3. Eén maal per werkjaar wordt een oproep gelanceerd in de stad opdat geïnteresseerde kinderen en jongeren zich 

voor zouden stellen als lid van de stedelijke jeugdraad. 

 

Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 

 

- niet ouder zijn dan 35 jaar.  In het kalenderjaar dat men 35 jaar wordt, mag men nog zetelen. 

- belangstelling en de bereidheid tot inzet hebben voor de lokale jeugdproblematiek. 

- geen politiek mandaat uitoefenen. 

 

Artikel 7 
Aan het mandaat van de stemgerechtigde leden wordt een einde gesteld: 

 

- door intrekking van hun opdracht door het jeugdwerkinitiatief, de organisatie, de vereniging of de instelling waardoor 

ze worden aangeduid.  Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan de stuurgroep worden toegezonden. 

- door ontslag van de betrokken leden zelf uit de jeugdraad of uit het jeugdwerkinitiatief, de organisatie, de vereniging 

of de instelling waardoor zij worden aangeduid.  Dit ontslag moet schriftelijk aan de stuurgroep worden toegezonden. 

 

Artikel 8 
De algemene vergadering kan waarnemers met raadgevende stem aanduiden. 

 

Volgende personen zijn steeds waarnemer: 

 

- de schepen voor jeugd 

- de leden van de gemeenteraad 

- andere politieke mandatarissen 

- de jeugdconsulent 

- de stedelijke ambtenaar belast met het bijwonen van de vergaderingen van de jeugdraad en het waarnemen van het 

secretariaat 

 

Artikel 9 
De algemene vergadering is het breedste overlegplatform van de jeugdraad.  Als beslissingorgaan van de jeugdraad is zij 

gemachtigd advies te formuleren. 

 

Artikel 10 
De algemene vergadering kiest bij het begin van elk werkjaar en door geheime stemming een stuurgroep en een 

voorzitter. De stedelijke ambtenaar belast met het bijwonen van de vergaderingen van de jeugdraad en het waarnemen 

van het secretariaat is waarnemend lid van de stuurgroep. 

 

De stuurgroep kan, mits goedkeuring bij geheime stemming door de algemene vergadering, aangevuld worden met 

nieuwe leden in de loop van het werkjaar. 

 

Een stuurgroep bestaat ideaal uit 10 personen. 
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Artikel 11 
De stuurgroep en de voorzitter nemen het dagelijks beleid van de jeugdraad waar.  Zij bereiden de algemene 

vergadering voor en evalueren deze.  Beslissingen en adviezen van de algemene vergadering worden door de stuurgroep 

en de voorzitter waar nodig uitgewerkt en opgevolgd.  Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de bekendmaking van de 

agenda en vergadertijdstip en -plaats en voor het verslag van de algemene vergadering. 

 

De stuurgroep en de voorzitter kiezen in hun midden een secretaris en een penningmeester.  De penningmeester is 

volmachthouder van de financiële rekeningen van de jeugdraad. 

 
Artikel 12 
De algemene vergadering kan rond specifieke onderwerpen werkgroepen oprichten .  Elk lid van de jeugdraad kan hierin 

zetelen.  Ook andere geïnteresseerde jongeren en deskundigen kunnen lid worden van een werkgroep. 

 

Een werkgroep telt minstens één lid van de stuurgroep onder haar leden. 

 

Artikel 13 
De algemene vergadering bepaalt de opdracht, de samenstelling en het tijdelijk of permanent karakter van een 

werkgroep of ad hoc werkgroep, evenals de wijze van rapportage naar de algemene vergadering. 

 

Er geldt een stemrecht per hoofd. 

 

Financieel put de werkgroep via een stuurgroeplid uit de middelen van de jeugdraad.  Voor substantiële bedragen is de 

voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering vereist.  De werkgroep moet de aanwending van de 

middelen verantwoorden aan de algemene vergadering. 

 

Een werkgroep kan enkel stukken publiceren mits de toelating en onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep. 

 
 

 
Titel VI – Vergadertijdstip en -plaats 
 

Artikel 14 
De algemene vergadering komt in principe om de zes weken samen, behalve in juli en augustus. 

 

Er kunnen buitengewone algemene vergaderingen worden belegd.  Het initiatief daartoe wordt genomen door de 

algemene vergadering of door de stuurgroep. 

 

De ontvangst van de algemene vergadering gebeurt bij voorkeur bij een jeugdwerkinitiatief, leerlingenraad, organisatie, 

vereniging of instelling die aangesloten is bij de jeugdraad.  Dit berust steeds op een vrij engagement.  Indien zich geen 

kandidaat-gastheer aandient, heeft de vergadering plaats in de stedelijke jeugddienst of in een andere afgesproken 

locatie. 

 
 

 
Titel VII – Openbaarheid van de werking 
 

Artikel 15 
De algemene vergaderingen zijn openbaar.  De agenda en vergadertijdstip en -plaats worden ruim bekend gemaakt in de 

stad. 

 

Agenda en verslagen van de jeugdraad zijn consulteerbaar op de website van de Stad Waregem. 
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Titel VIII – Agenda 
 

Artikel 16 
De agenda van de algemene vergadering wordt opgemaakt door de stuurgroep.  Agendapunten kunnen worden 

aangebracht door de leden van de jeugdraad, zowel ter gelegenheid van de algemene vergadering als rechtstreeks aan 

de stuurgroep. 

 

Indien advies gevraagd wordt aan de algemene vergadering dient dit vermeld te worden in de agenda. 

 

 
Titel IX – Leiding 
 

Artikel 17 
De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door 

een lid van de stuurgroep. 

 

 
Titel X – Besluitvorming 
 

Artikel 18 
Beslissingen worden bij consensus genomen. 

 

Indien geen consensus kan worden bereikt, wordt beslist bij stemming.  De stemming gebeurt in principe door 

handopsteking.  Wanneer er persoonlijke aangelegenheden in het geding zijn of wanneer een lid van de vergadering 

daarom verzoekt, wordt geheim gestemd. 

 

Artikel 19 
Er kan slechts gestemd worden over een agendapunt. 

 

Voor de wijziging van de statuten moeten 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Indien niet aan deze 

voorwaarde voldaan is, beslist de volgende vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, over de wijziging van de 

statuten. 

 

Artikel 20 
Elk stemgerechtigd lid heeft één stem, op voorwaarde dat hij op één van de vorige drie algemene vergaderingen 

aanwezig is geweest.  Wanneer een afgevaardigde van een jeugdwerkinitiatief, leerlingenraad, organisatie, vereniging of 

instelling die aangesloten is bij de jeugdraad niet aanwezig kan zijn, heeft hij de mogelijkheid zijn stem over te dragen 

aan een plaatsvervanger.  Daarbij geldt als voorwaarde dat de afgevaardigde zich voor de vergadering heeft 

verontschuldigd en bovendien gemeld heeft aan de jeugdraad dat een plaatsvervanger de vergadering zal bijwonen. 

 

De voorzitter van de jeugdraad of zijn vervanger heeft geen stemrecht, behalve bij staking van stemmen. 

 

Artikel 21 
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden genomen. 

 

Als meer dan 1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden vraagt om meer informatie betreffende een agendapunt, 

moet de beslissing hieromtrent worden uitgesteld tot een volgende algemene vergadering.  De algemene vergadering 

bepaalt op welke wijze die bijkomende informatie zal verstrekt worden. 

 

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of zijn vervanger. 
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Artikel 22 
Wanneer er een afsprakennota tussen het stadsbestuur en de jeugdraad goedgekeurd wordt, vormt deze een bijlage bij 

deze statuten. 
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