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Titel I – Erkenning 
 
Artikel 1 
De stedelijke jeugdraad wordt erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende 

subsidiëring van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid gemeentebesturen inzake het 

voeren van een jeugdwerkbeleid, volgens de nadere voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit. 

 

Titel II – Doelstellingen 
 
Artikel 2 
De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de stedelijke jeugdraad betrekken bij de 

voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid. 

 

Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve besluitvorming in 

deze organen de jeugdraad om advies zullen vragen. 

 

De stedelijke jeugdraad zal om advies gevraagd worden over alle aangelegenheden die te maken hebben met het 

jeugdbeleid. Met jeugdbeleid is bedoeld het geheel van beleidsmaatregelen van het gemeentebestuur ten aanzien van 

alle levenssituaties van kinderen en jongeren, zoals omschreven in hogergenoemd decreet van 6 juli 2012. 

 

Vooraleer de meerjarenplanning ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad zal de jeugdraad worden 

geraadpleegd. 

 

De stedelijke jeugdraad zal om advies worden gevraagd over alle aangelegenheden met betrekking tot de stedelijke 

infrastructuur bestemd voor hun opdrachten. 

 

Daarnaast kan de jeugdraad over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er jeugdbelangen in het geding zijn, op eigen 

initiatief een advies uitbrengen aan het stadsbestuur. 

Gemeenteraad 
14 januari 2014 
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Artikel 3 
De stedelijke jeugdraad heeft daarnaast als opdracht om het plaatselijke jeugdwerk te stimuleren door het tot stand 

brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen enerzijds de jeugdverenigingen en anderzijds belangstellende 

inwoners. 

 

Titel III – Informatie-uitwisseling en overleg 
 

Artikel 4 
Om de adviesfunctie van de jeugdraad mogelijk te maken bezorgt het stadsbestuur aan de jeugdraad de agenda van de 

gemeenteraad. Het verslag van de gemeenteraad is consulteerbaar op de website van Stad Waregem. 

 
Artikel 5 
Wanneer het stadsbestuur de jeugdraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag alle nodige informatie voegen. 

Tevens hebben ook de leden van de jeugdraad in kader van openbaarheid van bestuur het recht om inzage te nemen in 

alle documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier, tenzij er wettelijke bezwaren zijn.  

 

Wanneer de jeugdraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen, kan hij steeds informatie opvragen aan het 

college van burgemeester en schepenen, dat deze informatie zal ter beschikking stellen, tenzij er wettelijke bezwaren 

zijn. De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de jeugdraad zullen binnen de wettelijke termijn beantwoord 

worden door de informatie ter beschikking te stellen ofwel door de wettelijke bezwaren tegen de informatieverstrekking 

mee te delen. 

 

Titel IV – Advies vragen 
 
Artikel 6 
Het stadsbestuur zal de adviesvragen altijd schriftelijk stellen met : 

 

1. een duidelijke omschrijving van de concrete vraag; 

2. opgave van de wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever moet rekening houden; 

3. opgave van de uiterste datum van inlevering van het advies bij het stadsbestuur. 

 

Het stadsbestuur zal de jeugdraad steeds minimaal een termijn van zes weken geven, te rekenen vanaf de datum van 

aankomst van de adviesvraag bij de raad. Slechts om uitzonderlijke redenen en omwille van hoogdringendheid kan het 

stadsbestuur deze termijn gemotiveerd inkorten. In onderlinge afspraak tussen jeugdraad en stadsbestuur kan de termijn 

ook verlengd worden. 

 

Titel V – Advies uitbrengen 
 
Artikel 7 
De jeugdraad zal de adviezen die hij uitbrengt steeds schriftelijk bezorgen aan het stadsbestuur binnen de gestelde 

termijn. 

 

Titel VI – Beantwoorden van adviezen 
 
Artikel 8 
Het stadsbestuur zal binnen een termijn van zes weken te rekenen vanaf de datum dat het gedeeltelijk positief, negatief 

of informatief advies bij het stadsbestuur toekwam, een schriftelijk gemotiveerd antwoord of toelichting op het advies 

bezorgen aan de jeugdraad. 
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Indien de verdere behandeling van het dossier langere tijd vraagt, zal het stadsbestuur binnen de zes weken een 

antwoord bezorgen met melding van de procedure die het dossier nog verder moet volgen en de opgave van de datum 

waarop een definitief antwoord aan de jeugdraad zal bezorgd worden. 

 

Titel VII – Ondersteuning 
 
Artikel 9 
Het stadsbestuur zal de stedelijke jeugdraad ondersteunen door: 

 

a. jaarlijks een budget voor de financiering van de werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget 

zal gebeuren door het college van burgemeester en schepenen; 

b. administratieve en logistieke ondersteuning door de stedelijke diensten te verzorgen alsook door een ambtenaar ter 

beschikking te stellen voor het bijwonen van de vergaderingen van de jeugdraad en om de 

secretariaatswerkzaamheden waar te nemen. 

 

Titel VIII – Openbaarheid van de werking 
 
Artikel 10 
Op elke algemene vergadering krijgt de schepen voor jeugd uitdrukkelijk interventietijd ter beschikking om eventuele 

mededelingen te doen. Tijdens dit 'schepenkwartier' antwoordt de schepen op vragen van leden van de jeugdraad. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de jeugdraad om voor bepaalde agendapunten eventueel andere schepenen uit te 

nodigen. 

 

Titel IX – Meldingsplicht 
 
Artikel 11 
Dit gemeenteraadsbesluit wordt onmiddellijk ter kennisgeving meegedeeld aan het afdeling Jeugd van de Vlaamse 

Gemeenschap. 
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