
Jeugdraad Schoten – statuten 

STATUTEN JEUGDRAAD SCHOTEN 
 
 
Artikel 1: Oprichting 

De jeugdraad Schoten wordt door de gemeenteraad van gemeente Schoten erkend als adviesorgaan. Dit is op basis 
van het decreet van 27 juni 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de 
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. (Art. 5) 
Het is een feitelijke vereniging met adres: dienst jeugd en gezin Schoten, Sint-Cordulaplein 1-2, 2900 Schoten. 
Deze adviesraad is openbaar. 

 

Artikel 2: Doelstellingen 

De jeugdraad heeft als opdracht: 

a) Adviezen geven aan het gemeentebestuur betreffende jeugdbeleid. In het bijzonder in het kader van de 

voorbereiding en de uitvoering van het meerjarenplan. 

b) Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het 

jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen (coördinatie van het jeugdwerk). 

c) Bij kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en de inspraak stimuleren. 

 

De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op 

kinderen en jongeren. 

De gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen kunnen deze adviesraad aanvullende opdrachten 

geven. 

 

Artikel 3: Structuur 

§ 1 : De jeugdraad bestaat uit een vergadering met alle leden, zoals in artikel 4 omschreven. Dit is het adviesorgaan 

waarbij wordt gerefereerd naar ‘de jeugdraad’. 

§ 2 : Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen van de jeugdraad voor. 

§ 3 : Indien nodig wordt een werkgroep opgericht om specifieke materie voor te bereiden (vb. meerjarenplan, 

interne activiteit, vlottentocht,…). 

 

Artikel 4: Leden 

De jeugdraad bestaat uit de volgende leden: 

§ 1 : Eén vaste afgevaardigde en één reserve per Schotens erkend jeugdwerkinitiatief. 

§ 2 : Eén vaste afgevaardigde en één reserve per Schotense school van het secundair onderwijs. 

§ 3 : Er worden, volgens decreet, geen personen met een politiek mandaat tot de vergadering toegelaten. Elke 

politieke partij met een fractie in de Schotense gemeenteraad kan één persoon afvaardigen als waarnemer, bij 

voorkeur iemand van de jongerenafdeling. 

§ 4 : Een niet-erkend jeugdwerkinitiatief kan één persoon en één reserve afvaardigen indien de werking van de 

vereniging gecentraliseerd is in Schoten. 

§ 5 : Geïnteresseerde jongeren die via dit kanaal mee willen werken aan het jeugdbeleid in Schoten. 

§ 6 : De gemeentelijke overheid wordt vertegenwoordigd door de schepen voor jeugd.  

§ 7 : Het secretariaat wordt opgenomen door de dienst jeugd en gezin van Schoten. 

§ 8 : De jeugdraad kan steeds deskundigen uitnodigen. 
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Artikel 5: Samenstelling 

Bij het samenstellen van de jeugdraad worden volgende zaken in acht genomen: 

§ 1 : Een werkingsjaar van de jeugdraad start tijdens de eerste vergadering in september en eindigt na de laatste 

vergadering in juni het jaar daarop volgend. 

§ 2 : Bij voorkeur zijn de leden van de jeugdraad ouder dan 16 jaar en jonger dan 25 jaar. 

§ 3 : Eén persoon kan slechts één vereniging vertegenwoordigen. 

§ 4 : De leden van de jeugdraad gaan volgend engagement aan voor het hele werkingsjaar: 

 het promoten van de jeugdraad; 

 het inrichten van activiteiten buiten de vergadering; 

 het agenderen van agendapunten; 

 opstarten van werkgroepen voor specifieke initiatieven; 

 adviesverstrekking inzake jeugdbeleid naar de Schotense gemeenteraad; 

 het voeren van een verantwoord lokaal jeugdbeleid. 

§ 5 : Bij het samenstellen van de jeugdraad wordt rekening gehouden met een 2/3de man-vrouwverhouding, zoals 

bepaald in het Vlaamse gemeentedecreet art. 200 § 2. 

 

Artikel 6: Quotum aanwezigen 

Een vergadering is pas geldig indien minstens 50 % van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn (zie huishoudelijk 

reglement). Wijzigingen aan dit statuut of aan het huishoudelijke reglement kan enkel bij aanwezigheid van 

minstens 70 % van de stemgerechtigde leden. 

 

Artikel 7: Verslagen 

De verslagen van de jeugdraad zijn openbaar en worden voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Artikel 8: Dagelijks bestuur 

§ 1 : Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks opnieuw verkozen tijdens de eerste jeugdraad van het nieuwe 

werkingsjaar.  

§ 2 : Per aangesloten vereniging aan de jeugdraad kunnen er maximum 2 personen worden opgenomen in het 

dagelijks bestuur. 

§ 3 : Vanuit de afgevaardigden van de politieke (jongeren)verenigingen kan niemand verkozen worden als 

bestuurslid. 

§ 4 : De dienst jeugd en gezin verzorgt het secretariaat van het dagelijks bestuur. 

§ 5 : Het bestuur heeft volgende taken: 

 de voorbereiding van de jeugdraad; 

 de jeugdraad leiden en agendapunten toelichten; 

 het promoten van de jeugdraad; 

 hoogdringende adviesverstrekking; 

 het creëren van een positieve sfeer waarbij alle leden zich op hun plaats voelen; 

 opvolging van de dagelijkse werking. 

 

Artikel 9: Rekeningen jeugdraad 

De jeugdraad beschikt over een zichtrekening BE59 9300 0968 6526 en spaarrekening BE61 9310 6646 1817. De 

volmachthouders van deze rekeningen zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

 

De interne afspraken worden bepaald in het huishoudelijk reglement van de jeugdraad. 


