Statuten Gemeentelijke Jeugdraad
Boechout en Vremde (GJR)

Artikel 1
In de gemeente Boechout-Vremde werd een gemeentelijke jeugdraad (GJR) opgericht in
uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de
inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid.
Artikel 2
Deze GJR is een orgaan voor advies en overleg tussen de jeugd, de jeugdverenigingen, de
jeugddiensten en het gemeentebestuur.
Artikel 3
De GJR heeft als doelstellingen:
a)

op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle
aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente. Deze adviesmogelijkheid
slaat zowel op de jeugdwerkaangelegenheden, als op alle welzijnsaspecten van kinderen
en jongeren in de gemeente;

b)

initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de
betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;

c)

bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid
bevorderen, alsook de inspraak stimuleren. De jeugdraad kan hiervoor onder meer een
open congres organiseren.

Artikel 4
De GJR is als volgt gestructureerd:
a)
b)
c)
d)

de Algemene Vergadering;
de periodieke vergaderingen (de jeugdraden);
een dagelijks bestuur;
werkgroepen.

Statuten gemeentelijke Jeugdraad Boechout en Vremde

1

Artikel 5
a)

De Algemene Vergadering van de GJR bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden,
aangeduid volgens artikel 6:
Effectieve stemgerechtigde leden:
-

elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking
heeft binnen het grondgebied van de gemeente kan 2 afgevaardigden aanduiden;
elke onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente kan 1 afgevaardigde aanduiden;
elke instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren van de gemeente
bereikt kan 1 afgevaardigde aanduiden;
geïnteresseerde jongeren (onafhankelijken), aangeduid volgens art. 6 & 8;
door de gemeenteraad aan te duiden leden, indien bepaalde ideologische of
filosofische strekkingen niet vertegenwoordigd zijn;
elke politieke jeugdvereniging die een actieve jeugdwerking heeft binnen het
grondgebied van de gemeente kan 1 afgevaardigde aanduiden.

Plaatsvervangende stemgerechtigde leden:
Elke vereniging, organisatie en instelling kan 1 plaatsvervangend stemgerechtigd lid
aanduiden.
b)

Waarnemers:
De jeugdraad kan steeds waarnemers met raadgevende stem aanduiden.
Volgende personen zijn steeds waarnemer:
- het lid van het College van Burgemeester en Schepenen dat bevoegd is voor het
jeugdbeleid;
- een gemeentelijk ambtenaar specifiek belast met jeugdaangelegenheden.

Leden van de Algemene Vergadering en personen die steeds waarnemer zijn, worden telkens
uitgenodigd op de periodieke vergaderingen.
Artikel 6
Procedure van samenstelling van de algemene vergadering en periodieke vergadering van de
GJR - aanduiding van stemgerechtigde leden - voorwaarden:
a)

Om de 2 jaar worden alle verenigingen, actiegroepen, organisaties, onderwijsinstellingen
en andere instellingen die in aanmerking komen voor lidmaatschap van de GJR
aangeschreven met de vraag om hun afgevaardigde(n) aan te duiden. Dit gebeurt op
het einde van het voorgaande werkjaar dat loopt van 1 september tot 31 augustus. De
afgevaardigden worden in alle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging,
actiegroep, organisatie of instelling.
Op het einde van ieder werkjaar kan men bij de voorzitter van de GJR schriftelijk zijn
kandidatuur stellen om als lid in de GJR te worden opgenomen. Leden van nog niet
vertegenwoordigde verenigingen, actiegroepen, organisaties, onderwijsinstellingen of
andere instellingen kunnen zich gedurende het ganse werkjaar schriftelijk kandidaat
stellen bij de voorzitter van de GJR.
Effectieve en plaatsvervangende leden worden op dezelfde manier aangeduid.
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b)

Om de 2 jaar wordt bij het begin van het werkjaar via verschillende informatiekanalen
een oproep gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat
zouden stellen als onafhankelijk lid van de GJR.
Indien er meer kandidaten zijn dan één vierde van het aantal afgevaardigden van
verenigingen, organisaties e.d., zal de GJR de kandidaturen selecteren tot één vierde
stemgerechtigde leden.
De andere kandidaten kunnen als waarnemers worden
opgenomen.
Onafhankelijke jongeren kunnen zich gedurende het ganse werkjaar schriftelijk kandidaat
stellen bij de voorzitter van de GJR.

c)

Na de samenstelling van de GJR met de leden onder a en b kan de gemeenteraad, indien
nodig en wenselijk, stemgerechtigde leden aanduiden voor ideologische en filosofische
strekkingen die niet vertegenwoordigd zijn in de GJR.

Door de GJR opgenomen leden kunnen slechts voor 2 jaar aanvaard worden. Willen ze lid
blijven, dan moeten ze zich opnieuw kandidaat stellen. Ingaande van september 1995. De
eerste vernieuwing gebeurt in september 1997.
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
- minimum 17 en maximum 35 jaar zijn;
- geen politiek mandaat uitoefenen;
- een engagementsverklaring van de werking van de GJR ondertekenen.
- voor afgevaardigden van verenigingen, e.d.:
- actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden
aangeduid;
- voor geïnteresseerde jongeren:
- woonachtig zijn in Boechout-Vremde of kennis hebben van het
-

Boechoutse jeugdwerk

een specifieke motivatie voor kandidaatstelling opgeven;
geen lid zijn van een vereniging die reeds vertegenwoordigd is in de
gemeentelijke jeugdraad;
De kandidaturen zullen aan de leden van de GJR bekendgemaakt worden. Op de volgende
jeugdraad zal over de kandidaturen gestemd worden.
Artikel 7
Onder "jeugdvereniging" worden die overkoepelende verenigingen verstaan, die door de GJR
en de gemeenteraad erkend zijn als dusdanig na advies van de jeugdraad. Van deze
verenigingen, die regelmatig activiteiten organiseren op het grondgebied van Boechout, legt
het gemeentebestuur, een lijst aan. De jeugdraad geeft hierover advies.
Elke effectief werkende jeugdvereniging kan bij de voorzitter van de GJR haar kandidatuur
stellen. Op de volgende jeugdraad zal nagegaan worden of de vereniging effectief werkzaam
is als jeugdvereniging.
Artikel 8
Aan het lidmaatschap van een lid wordt een einde gesteld:
a)

door intrekking van de opdracht door de vereniging of instelling die het lid
vertegenwoordigde; deze intrekking dient door de betrokken vereniging schriftelijk aan
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de voorzitter van de GJR ter kennis gebracht te worden.
De betrokken
vertegenwoordiger kan in de GJR blijven zetelen als onafhankelijke zolang de verhouding
zoals bepaald in artikel 6 b) gerespecteerd blijft. Anders kan de vertegenwoordiger
blijven zetelen als waarnemer;
b)

door het ontslag van de betrokkene, hetzij uit de vereniging, hetzij uit de GJR; ook dit
dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de voorzitter door de betrokkene zelf of door
de vereniging;

c)

op het einde van het werkjaar, indien in de loop van dat werkjaar de leeftijdsgrens
overschreden werd;

d)

door 3 opeenvolgende afwezigheden zonder verontschuldiging op de jeugdraad. De
voorzitter of diens plaatsvervanger zal deze afwezigheden noteren en het ontslag aan de
GJR voorleggen. De betrokkene en de vereniging die hij/zij vertegenwoordigde, worden
schriftelijk op de hoogte gesteld van dit ontslag;

e)

door het opnemen van een politiek mandaat;

f)

door de GJR zelf omwille van dwingende redenen, na geheime stemming in de GJR,
volgens art. 6 van het huishoudelijk reglement. De betrokkene en de vereniging die
hij/zij vertegenwoordigde, zullen een schrijven ontvangen waarin de reden van ontslag
gemotiveerd wordt.

Artikel 9
Bevoegde personen kunnen door de GJR tot de vergadering worden uitgenodigd om over
bepaalde onderwerpen advies uit te brengen.
Artikel 10
De bevoegdheden van de jeugdraad, het dagelijks bestuur en de werkgroepen houden onder
meer in:
a)

jeugdraad:
wijziging van statuten en huishoudelijk reglement, kiezen van een dagelijks bestuur,
beslissingen omtrent adviezen;

b)

dagelijks bestuur:
coördinatie, voorbereiding van vergaderingen en adviezen, uitvoering van beslissingen,
toezien op de goede werking van de jeugdraad;

c)

werkgroepen:
voorbereiden van adviezen, organiseren van activiteiten.

Artikel 11
Het Gemeentebestuur biedt de GJR administratieve en logistieke ondersteuning door de
gemeentelijke diensten, waaronder de jeugddienst. Voor het takenpakket van de daar
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tewerkgestelde gemeentelijke
"Jeugdconsulent".

ambtenaar

verwijzen

we

naar

de

functiebeschrijving

Artikel 12
Jaarlijks dient een financieel verslag overgemaakt te worden aan de gemeenteraad.
Artikel 13
De communicatie tussen het Gemeentebestuur en de GJR wordt geregeld door het
Gemeenteraadsbesluit d.d. 15.12.1992, art. 4 - 9.
Artikel 14
Een huishoudelijk reglement zal de procedures, stemmingen, agenda en alle andere punten
die niet in de statuten vermeld staan, nader bepalen.
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