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UITTREKSEL Gemeenteraad
DONDERDAG 18 APRIL 2019
• aanwezig

Pieter Smits, voorzitter
Rob Mennes, burgemeester
Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel Boen, schepenen
Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, Katrien 
Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan Nauwelaert, 
Wietse Robbroeckx, raadsleden
Betty Van Cauteren, algemeen directeur
• verontschuldigd

Rita Jacobs, raadslid

Openbare zitting

Statuten jeugdraad.

De gemeenteraad,
Gelet op het ontwerp van statuten voor de jeugdraad, opgesteld door het college van 
burgemeester en schepenen;
Gezien met deze statuten kan worden ingestemd;

Beslist: Met 18 stemmen voor (Rob Mennes, Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat, Axel 
Boen, Leo Haucourt, Stan Scholiers, Philippe Van Bellingen, Koen Vaerten, Nicole Haerenout, 
Katrien Herremans, Myriam Baeyens, Stijn Cools, Chantal Jacobs, Philip Lemal, Marjan 
Nauwelaert, Wietse Robbroeckx en Pieter Smits)

Artikel 1: 
De gemeentelijke jeugdraad heeft als doelstelling:
a. op vraag van het college of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alles wat 
kinderen en jongeren in de gemeente aanbelangt.
b. initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de 
betrokkenen betreffende het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen.
c. bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het jeugdbeleid te bevorderen 
alsook de inspraak te stimuleren.

Artikel 2: 
De jeugdraad bestaat uit:
a. een algemene vergadering
b. een bureau
c. werkgroepen.
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Artikel 3: 
De algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad bestaat uit stemgerechtigde en 
niet-stemgerechtigde leden:

Zijn stemgerechtigd:
a. de afgevaardigden van elke jeugdbeweging, jeugdvereniging of jeugdwerkinitiatief die 
actief zijn binnen het grondgebied van de gemeente en die de werking met de jeugd als 
hoofddoel hebben. Per organisatie mag men twee afgevaardigden (en twee plaatsvervangers) 
aanduiden.
b. de afgevaardigden jvan elke andere vereniging of organisatie die met haar werking 
kinderen en jongeren bereikt, doch met een ander hoofddoel (bijv. sport, muziek, enz.…) 
mogen elk een afgevaardigde (en een plaatsvervanger) aanduiden.
c. 5 geïnteresseerde burgers van Schelle (niet behorende tot a. en b) hebben het recht om toe 
te treden tot de jeugdraad. Deze worden aanvaard door de de leden vermeld onder a. en b. Zij 
mogen geen politiek mandaat hebben (lid van de gemeenteraad, OCMW, Bijzonder Comité 
Sociale Dienst, AGB Fluctus). Leden van een politieke partij die geen politiek mandaat hebben 
maar kandidaat waren bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kunnen zich kandidaat 
stellen als er nog plaatsen vrij zijn. Zij dienen te adviseren in functie van de doelstellingen van 
het jeugdbeleid en niet in functie van hun eigen politieke visie.
Hun aantal mag maximum vijf bedragen. Indien er zich meer dan vijf aanbieden, zullen de 
effectief afgevaardigden uit groep a. en b. deze 5 aanduiden bij geheime stemming.

Zijn niet-stemgerechtigd:
d. de afgevaardigden van elke onderwijsinstelling van de gemeente of van de gemeentelijke 
kinderopvang. Elk mag een afgevaardigde (en één plaatsvervanger) aanduiden.
e. de jongere afgevaardigde van elke politieke fractie, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, 
kunnen als gecoöpteerde zetelen. Elke fractie mag één afgevaardigde aanduiden.  
f. een ambtenaar aangeduid door het college van burgemeester en schepenen die als 
secretaris zal fungeren.
g. de schepen verantwoordelijk voor het jeugdbeleid of de door hem aangeduide 
plaatsvervanger maakt deel uit van de jeugdraad. 
 

Artikel 4: 
Procedure tot samenstelling van de algemene vergadering.
Het college van burgemeester en schepenen neemt de nodige initiatieven om de raad om de 
drie jaar samen te stellen en zal er op toezien dat de raad correct samengesteld blijft.
 
Artikel 5: 
Alle afgevaardigden worden aangeduid voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf de 
algemene vernieuwing van de adviesraden na de aanvang van de nieuwe legislatuur. 
Voorwaarde: ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde raad is van hetzelfde 
geslacht. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht. 
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Alle afgevaardigden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
• bij hun aanduiding minimum 14 jaar en maximum 35 jaar zijn. 
• actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie/vereniging waardoor zij worden 
aangeduid.
• geen politiek mandaat bekladen (gemeenteraadslid, OCMW, Bijzonder Comité Sociale 
Dienst, AGB Fluctus), uitgezonderd e., g.  van artikel 3.
Artikel 6: 
De algemene vergadering duidt een voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester 
aan uit de stemgerechtigde of niet-stemgerechtigde afgevaardigden en dit voor de duur van 
zes jaar te rekenen vanaf de vernieuwing van de adviesraden na de aanvang van de nieuwe 
legislatuur.
 
Tezamen met twee andere door de algemene vergadering aangeduide afgevaardigden (iedere 
stemgerechtigde groep moet een afgevaardigde in het bureau hebben) vormen zij het bureau, 
eveneens voor de duur van drie jaar te rekenen vanaf de vernieuwing van de adviesraden na 
de aanvang van de nieuwe legislatuur.

Het bureau roept de algemene vergadering samen ten minste zeven vrije dagen op voorhand 
en stelt de agenda op. Samen met de agenda wordt aan de afgevaardigden het verslag van de 
vorige algemene vergadering bedeeld.
 
De algemene vergadering vergadert zo dikwijls als nodig. De vergaderingen worden geleid 
door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid neemt de ondervoorzitter de leiding van de 
vergadering.
Het bureau moet de algemene vergadering binnen de drie weken bijeenroepen indien 
minstens drie afgevaardigden hierom verzoeken.
 
Artikel 7: 
Aan het mandaat van een afgevaardigde wordt een einde gesteld:
a. door de intrekking van de opdracht door de organisatie/vereniging die hij/zij 
vertegenwoordigt; deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan de algemene 
vergadering worden toegezonden.
b. door ontslag van de betrokkene zelf. Dit ontslag moet schriftelijk meegedeeld worden door 
de betrokkene.
c. door drie opeenvolgende niet-verontschuldigde afwezigheden. De algemene vergadering zal 
de afwezigheden vaststellen en het ontslag meedelen aan de organisatie/vereniging en aan 
de afgevaardigde.
 
Artikel 8: 
De algemene vergadering kan te allen tijde waarnemers/deskundigen op haar vergaderingen 
uitnodigen.
 
Artikel 9: 
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Alle agendaverslagen, uitgebrachte adviezen, documenten e.d. worden overgemaakt aan het 
college van burgemeester en schepenen en zijn ter inzage op de gemeente.
 
Artikel 10: 
De algemene vergadering kan steeds werkgroepen oprichten. Elke afgevaardigde kan hieraan 
deelnemen; ook andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen kunnen deelnemen aan 
een werkgroep.
 
Artikel 11: 
Alle beslissingen in de algemene vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid.
 
De vergadering zal geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezigen. Alle beslissingen, 
behoudens wijziging der statuten en reglementen, worden met eenvoudige meerderheid 
genomen.
 
De algemene vergadering kan tevens een huishoudelijk reglement uitwerken. De aanvaarding 
en/of afwijzing van het huishoudelijk reglement kan slechts geschieden indien minstens 2/3 
van alle stemgerechtigden aanwezig zijn.

Artikel 12: 
Alleen al door deel uit te willen maken van de algemene vergadering van de jeugdraad 
erkennen de leden en hun afgevaardigden dat zij alle beginselen, zoals vervat in de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (verslag van de UNO d.d. 19.12.1966), volledig zullen 
eerbiedigen.

Artikel 13: 
Een voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen wordt genomen bij 2/3 meerderheid 
der stemmen van de aanwezige leden. De gemeenteraad beslist over de aanpassing van de 
statuten en reglementen.

Artikel 14: 
Bij ontbinding worden de kasgelden overgemaakt aan het gemeentebestuur.
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Namens de gemeenteraad
(get) Betty Van Cauteren
algemeen directeur

(get) Pieter Smits
voorzitter

Voor eensluidend afschrift

Betty Van Cauteren
algemeen directeur

Rob Mennes
burgemeester


