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 cluster inwoners 
dienst samen leven – jeugd 

NDC 653.10 

Jeugdraad 
 

Statuten 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2021-09-16 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2021-09-23 
 

Hoofdstuk 1 — Algemene bepaling. 
 
Artikel 1. 
Met het oog op de organisatie van het overleg en 
de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering 
van het jeugdbeleid, inzonderheid in het kader van 
het meerjarenplan, richt de gemeenteraad een 
jeugdraad op of erkent de gemeenteraad een al 
bestaande jeugdraad. 
 
Artikel 2. 
De jeugdraad is een adviserend en stimulerend 
overlegorgaan dat als officieel erkende woord-
voerder van de groep jongeren optreedt en de sa-
menwerking bevordert tussen jeugdverenigingen, 
diensten, instellingen en organisaties die actief zijn 
in deze sector.  
Het hoofddoel van de jeugdraad is advies geven 
over alle aangelegenheden die de jeugdraad be-
langrijk vindt in het kader van het lokaal jeugdbe-
leid. 
 
Artikel 3. 
De jeugdraad zet zich in om de jongeren van de ge-
meente te bereiken zonder te discrimineren op ba-
sis van levensbeschouwing, ras, geslacht, school, 
bevolkingsgroep of leeftijd. De jeugdraad vertrekt 
vanuit een actief pluralistische houding met res-
pect voor diversiteit. 
 
Hoofdstuk 2 – Doel. 
 
Artikel 4 – Advies. 
§ 1. Het College van Burgemeester en Schepe-
nen vraagt advies aan de jeugdraad over alle aan-
gelegenheden die betrekking hebben op het jeugd-
beleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. 
Het gemeentebestuur zal de adviesvraag 

schriftelijk stellen. 
 
§ 2. De jeugdraad beschikt over een termijn van 
dertig dagen om een antwoord op de adviesvraag 
te voorzien aan het gemeentebestuur. Op basis 
van een gemotiveerd verzoek en in onderlinge af-
spraak tussen de jeugdraad en het gemeentebe-
stuur kan de termijn ook verlengd worden. 
 
§ 3. De jeugdraad kan op eigen initiatief advies 
uitbrengen over alle aangelegenheden die betrek-
king hebben op de jeugd. 
 
§ 4. De gemeenteraad en het college van burge-
meester en schepenen moeten bij het nemen van 
beslissingen eventuele afwijkingen op de uitge-
brachte adviezen motiveren. 
 
Artikel 5 – Inspraak en participatie. 
§ 1. De jeugdraad kan de bevolking informeren 
en sensibiliseren. 
 
§ 2. De jeugdraad kan onderzoek verrichten 
naar, documentatie en informatie verzamelen over 
het jongerenleven en de behoeften van de jeugd in 
de gemeente.  
 
§ 3. De Jeugdraad bevordert de interesse voor 
het jeugdbeleid bij zoveel mogelijk kinderen, tie-
ners en jongeren en stimuleert de inspraak van de 
jeugd in het beleid. 
 
Artikel 6 – Organiseren. 
§ 1. De jeugdraad heeft ook als doelstelling ini-
tiatieven te nemen om de samenwerking en het 
overleg tussen het gemeentebestuur, het jeugd-
werk en de jeugd zelf te bevorderen. 
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§ 2. De jeugdraad werkt sociale en culturele ac-
tiviteiten uit voor kinderen en jongeren, indien hier 
vraag naar is. 
 
Hoofdstuk 3 – Ondersteuning. 
 
Artikel 7 – Ondersteuning gemeentebestuur. 
Het gemeentebestuur zal de werking van de jeugd-
raad ondersteunen binnen de grenzen van het ge-
meentebudget. 
 
Artikel 8 – Informatie-uitwisseling. 
§ 1. Het college van burgemeester en schepe-
nen informeert de jeugdraad over alle elementen 
van haar jeugdbeleid die betrekking hebben op de 
leefwereld van kinderen, tieners en jongeren. 
 
§ 2. De jeugdraad kan aan het college van bur-
gemeester en schepenen, aan de bevoegde sche-
pen voor jeugd en aan de jeugdconsulent informa-
tie vragen over de gemeentelijke dossiers die be-
trekking hebben op het jeugdbeleid. 
 
Hoofdstuk 4 – Samenstelling. 
 
Artikel 9 – Oproep. 
Jaarlijks bij het begin van het werkjaar, wordt via 
verschillende informatiekanalen een oproep ge-
lanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde 
jongeren zouden deelnemen aan de jeugdraad. 
 
Artikel 10 – Leden. 
De algemene vergadering bestaat uit jongeren die: 
1° minimum 15 jaar oud en jonger dan 25 jaar zijn; 
2° actief betrokken bij de werking van een jeugd-

vereniging of woonachtig in Liedekerke zijn; 
3° geen lokaal, politiek mandaat uitoefenen. 
 
Artikel 11 – Geslacht. 
Ten hoogste twee derden van de leden van de al-
gemene vergadering is van hetzelfde geslacht. 
 
Artikel 12 – Stemgerechtigdheid. 
Alle leden van de algemene vergadering zijn stem-
gerechtigd. 
 

Artikel 13 – Mandaten binnen de jeugdraad. 
De leden van de jeugdraad kiezen bij de start van 
het werkjaar een voorzitter, een penningmeester, 
een secretaris. Zij vormen het dagelijks bestuur van 
de jeugdraad. 
 
Hoofdstuk 5 – Werking. 
 
Artikel 14. 
De organen van de jeugdraad zijn: de algemene 
vergadering en het dagelijks bestuur. 
Alle mandaten worden kosteloos waargenomen. 
 
Artikel 15. 
§ 1. De jeugdraad komt minstens 2 maal en 
maximaal 10 maal per werkjaar samen. De verga-
deringen zijn openbaar. De datum van de vergade-
ringen en de agenda worden publiek bekend ge-
maakt. 
 
§ 2. De vergadering van de teugdraad wordt ge-
leid door de voorzitter, bij zijn afwezigheid wordt 
hij vervangen door de het oudste bestuurslid. Elke 
vergadering begint met de goedkeuring van het 
verslag van de vorige vergadering. Bij hoogdrin-
gendheid kan een agendapunt worden toege-
voegd. 
 
Artikel 16. 
§ 1. De goedgekeurde verslagen van de alge-
mene vergadering van de jeugdraad zijn te raad-
plegen op de website van de gemeente. 
 
§ 2. De verslagen en einddocumenten van de 
jeugdraad worden meegedeeld aan de gemeente-
raad. 
 
Hoofdstuk 6 – Huishoudelijk reglement. 
 
Artikel 17. 
De gemeentelijke jeugdraad beschikt over een 
huishoudelijk reglement, waarin de interne wer-
king van de Gemeentelijke Jeugdraad verder wordt 
geconcretiseerd. 
 

 


