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Goedgekeurd in gemeenteraad van 31 januari 2013

Hoofdstuk 1:

ERKENNING - ZETEL - DOEL

Artikel 1:
Het gemeentebestuur van Moorslede bevestigt de erkenning van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede in uitvoering van
het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk
en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.
Artikel 2:
De gemeentelijke jeugdraad Moorslede heeft zijn zetel in jeugdcentrum De 4link, Iepersestraat 52G, 8890 Moorslede.
Artikel 3:
De gemeentelijke jeugdraad Moorslede is een onafhankelijk adviesorgaan en dient binnen de zes maanden volgend op de
installatie van een nieuwe gemeenteraad opnieuw te worden samengesteld.
Artikel 4:
De gemeentelijke jeugdraad Moorslede heeft de volgende doelstellingen:
~

~
~
~
~
~

De jeugdraad adviseert het gemeentebestuur over de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk
(jeugd)beleid. Deze adviesmogelijkheid slaat op beleidsmaatregelen ten aanzien van alle levenssituaties van
kinderen en jongeren. De jeugdraad kan op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen
uitbrengen;
Als bemiddelaar op te treden tussen de gemeentelijke overheid en de jeugd;
Contact tot stand te brengen tussen de verschillende jeugdorganisaties;
Initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij
het welzijn van kinderen en jongeren en de jeugd zelf;
Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en de inspraak
stimuleren;
Het aanmoedigen, stimuleren en eventueel organiseren van activiteiten met een informatieve, dienstverlenende,
opvoedende, sociale of culturele waarde ten behoeve van kinderen en jongeren.

Hoofdstuk 3:

STRUCTUUR

Artikel 5:
De gemeentelijke jeugdraad Moorslede heeft de volgende structuur:
~
~
~

Algemene Vergadering (AV);
Uitvoerend Bureau (UB);
eventueel werkgroepen.
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SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING - BEVOEGDHEDEN

Artikel 6:
De gemeentelijke jeugdraad Moorslede is samengesteld uit waarnemende en stemgerechtigde leden. De stemgerechtigde
leden binnen de gemeentelijke jeugdraad zijn:
1.

Vertegenwoordigers van elke groepering die zich bezighoudt met het behartigen van de jeugdbelangen, die sinds
ten minste één jaar een werking heeft binnen het grondgebied Moorslede, het bewijs levert van een regelmatige en
voortdurende activiteit en geen winstgevend doel nastreeft.
Deze vertegenwoordigers komen uit:
~

~
~

2.

jeugdbewegingen: verenigingen die bestaan uit een lokale afdeling van een door de Vlaamse Jeugdraad
als jeugdbeweging erkende vereniging of jeugdverenigingen die door het gemeentebestuur van
Moorslede zijn erkend.
jeugdhuizen: verenigingen die het onthaal van de jeugd en de organisatie van activiteiten met een
sociaal of cultureel karakter tot doel hebben en die door het gemeentebestuur als jeugdhuis zijn erkend.
speelpleinwerking: organisatie die groepsgericht sociaal-cultureel werk aanbiedt op basis van nietcommerciële doeleinden voor of door de jeugd, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve begeleiding
en georganiseerd door het gemeentebestuur.

Een aantal gecoöpteerde1 leden uit de niet-georganiseerde jeugd, die woonachtig zijn op het grondgebied van de
gemeente en aangeduid worden door de Algemene Vergadering van de jeugdraad. De som van het aantal
gecoöpteerde leden mag niet hoger zijn dan 1/3 van het aantal vertegenwoordigers vermeld in paragraaf 1.

Artikel 7:
Elke toegelaten groepering duidt één effectief en één plaatsvervangend lid aan. Zij is hierbij volledig onafhankelijk. De leden
vertegenwoordigen niet zichzelf, maar hun groepering. Jaarlijks moeten de namen van de effectieve als deze van de
plaatsvervangende leden bekendgemaakt worden aan de gemeentelijke ambtenaar specifiek belast met
jeugdaangelegenheden. Elke latere wijziging wordt ter kennis gebracht aan de voorzitter van de jeugdraad.
Artikel 8:
De effectieve of plaatsvervangende leden moeten tussen de 16 en 35 oud zijn. Zij mogen geen politiek mandaat 2 bekleden.
De effectieve leden zijn stemgerechtigd.
Artikel 9:
Per politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, kan één waarnemend lid worden aangeduid door de
gemeenteraad. Artikel 8 is voor deze waarnemende leden van toepassing.
Artikel 10:
Volgende personen maken deel uit van de gemeentelijke jeugdraad als waarnemend lid en hebben bijgevolg geen
stemrecht:
1.
2.
3.

de schepen van jeugdbeleid,
de gemeentelijke ambtenaar specifiek belast met jeugdaangelegenheden,
de waarnemende leden van de politieke fracties zoals aangegeven in artikel 9.
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Artikel 11:
In de Algemene Vergadering van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede kunnen tevens deskundigen uit aanverwante
sectoren (sport, cultuur, bibliotheek, …) zetelen met raadgevende stem, naargelang het thema en de noodwendigheid.
Artikel 12:
Wanneer de gemeentelijke jeugdraad Moorslede het nodig acht, kunnen één of meerdere deskundigen op de Algemene
Vergadering uitgenodigd en geconsulteerd worden. Deze deskundigen hebben eveneens geen stemrecht.
Artikel 13:
De effectieve leden en de plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van één jaar. Hun mandaten zijn
vernieuwbaar. 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;
door het aanvaarden van een politiek mandaat;
door twee opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de Algemene Vergadering van de jeugdraad;
wanneer de organisatie die hen afvaardigde ophoudt te bestaan of wanneer deze organisatie vrijwillig ontslag
neemt uit de jeugdraad.

Artikel 14:
De effectieve en plaatsvervangende leden mogen de Algemene Vergadering van de jeugdraad bijwonen: elke groepering
beschikt slechts over één stem. Plaatsvervangende leden zijn slechts stemgerechtigd bij afwezigheid van de effectieve
leden.
Artikel 15:
Maximum 2/3 van de leden van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede zijn van hetzelfde geslacht.
Artikel 16:
De Algemene Vergadering van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede is bevoegd voor:
~
~
~
~
~
~
~
~

het adviseren van het wijzigen van de statuten van de adviesraad;
het wijzigen van het huishoudelijk reglement en de afsprakennota tussen de adviesraad en het gemeentebestuur
Moorslede;
het benoemen van de leden van het Uitvoerend Bureau;
de officiële goedkeuring van de standpunten en adviezen, geformuleerd door het Uitvoerend Bureau;
de oprichting van werkgroepen;
het benoemen van de gecoöpteerde leden van de Algemene Vergadering;
het plannen en controleren van het jaarbeleid;
acties ondernemen in het kader van de doelstellingen van de gemeentelijke jeugdraad zoals aangehaald in
artikel 4.

Hoofdstuk 5:

SAMENSTELLING VAN HET UITVOEREND BUREAU - BEVOEGDHEDEN

Artikel 16:
Om de drie jaar, met startdatum van 01 januari 2013 kiest de gemeentelijke jeugdraad onder zijn effectieve en
plaatsvervangende leden, een voorzitter, een adjunct-voorzitter en een secretaris. Zij vormen samen met de gemeentelijke
ambtenaar specifiek belast met jeugdaangelegenheden het Uitvoerend Bureau van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede.
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Artikel 17:
Het Uitvoerend Bureau wordt benoemd voor een termijn van drie jaar.
Artikel 18:
Het Uitvoerend Bureau heeft volgende bevoegdheden:
~
~
~
~
~
~

het opstellen van de agenda voor de Algemene Vergadering;
het bijeenroepen van de Algemene Vergadering;
het voorbereiden en coördineren van de Algemene Vergadering;
het voorbereiden van adviezen op eigen initiatief;
het voorstellen van antwoorden op adviesvragen geformuleerd door het gemeentebestuur Moorslede;
het uitvoeren van de beslissingen die aangenomen worden door de Algemene Vergadering.

Artikel 19:
Het Uitvoerend Bureau van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede kan bij hoogdringendheid in de plaats treden van de
Algemene Vergadering en op eigen initiatief beslissingen nemen. Het Uitvoerend Bureau dient vanzelfsprekend deze
beslissingen te verantwoorden aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Hoofdstuk 6:

BIJEENROEPING – BERAADSLAGING - VERSLAG

Artikel 20:
De Algemene Vergadering vergadert minstens één keer per kwartaal. Hij kan eveneens bijeengeroepen op initiatief van het
Uitvoerend Bureau, wanneer die dit noodzakelijk acht. De uitnodiging wordt verstuurd naar alle leden van de Algemene
Vergadering en vermeldt de dagorde.
Artikel 21:
Er kan alleen geldig beraadslaagd worden over punten die op de agenda vermeld staan en binnen de bevoegdheid van de
gemeentelijke jeugdraad vallen. Enkel de schepen bevoegd voor jeugdbeleid en de gemeentelijke ambtenaar specifiek
bevoegd voor jeugdaangelegenheden kunnen punten toevoegen die niet op de agenda staan vermeld.
Wanneer een lid van de jeugdraad bij hoogdringendheid een punt op de agenda wil brengen, dan moet hij/zij de voorzitter
hiervan ten laatste twee dagen vóór de Algemene Vergadering schriftelijk op de hoogte brengen. Deze punten bij
hoogdringendheid worden - indien nodig - aan alle leden van de Algemene Vergadering bezorgd.
Artikel 22:
De gemeentelijke jeugdraad Moorslede streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke eensgezindheid. Er wordt
enkel gestemd indien er een duidelijke consensus ontbreekt of indien één van de aanwezige stemgerechtigde leden daarom
vraagt. Alle beslissingen van de gemeentelijke jeugdraad worden genomen bij een meerderheid van de helft plus één van de
stemgerechtigde leden. Enkel bij staking van stemmen heeft de voorzitter – na consultatie van het Uitvoerend Bureau – de
doorslaggevende stem.
Artikel 23:
Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag uitgebracht en verstuurd naar alle leden van de jeugdraad.
Het verslag wordt het liefst binnen 10 kalenderdagen na de vergadering opgestuurd.
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WERKGROEPEN

Artikel 24:
Zoals vermeld in artikel 5 kan de gemeentelijke jeugdraad Moorslede steeds werkgroepen van tijdelijke of permanente aard
oprichten rond specifieke thema’s. De Algemene Vergadering bepaalt per werkgroep de bevoegdheden waarover deze
beschikt.
Artikel 25:
Elk lid van de gemeentelijke jeugdraad Moorslede kan deelnemen aan een werkgroep. Ook andere geïnteresseerde
jongeren en/of deskundigen kunnen geraadpleegd worden voor een werkgroep.
Artikel 26:
De werkgroepen werken volledig autonoom, maar hebben geen beslissingsrecht. Elke werkgroep wordt geleid door een lid
van het Uitvoerend Bureau.

Hoofdstuk 8:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA

Artikel 28:
De gemeentelijke jeugdraad Moorslede beschikt over een huishoudelijk reglement waarin de werking van de Algemene
Vergadering, het Uitvoerend Bureau en de werkgroepen verder wordt geconcretiseerd.
Artikel 29:
Daarnaast beschikt de gemeentelijke jeugdraad Moorslede over een afsprakennota waarin de voorwaarden en modaliteiten
van de werking van de jeugdraad Moorslede in relatie met het gemeentebestuur Moorslede worden bepaald.
Artikel 30:
Onderhavige statuten en latere wijzigingen of aanvullingen, na advies van de jeugdraad, moeten worden voorgelegd aan het
College van Burgemeester en Schepenen en nadien bekrachtigd door de gemeenteraad.

