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Jeugddienst Zottegem 

SJC De Muze – Beislovenstraat 4 
9620 Zottegem 

tel/09 367 91 98 
jeugddienst@zottegem.be 

STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD 
 
 
HOOFDSTUK 1 / ERKENNING - ZETEL - DOEL 

Art. 1. De Jeugdraad is een stedelijke raad, erkend als adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 
6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid – definitieve 
goedkeuring 21.12.2012. die ook organisatorische taken kunnen uitvoeren. 
De jeugdraad is een onafhankelijk adviesorgaan. 

Art. 2. Er wordt een afsprakennota tussen het schepencollege en de jeugdraad opgemaakt, in deze 
tekst worden alle afspraken vermeld met betrekking tot adviezen, informatie uitwisseling, 
ondersteuning, openbaarheid. Deze tekst wordt bij de aanstelling van het nieuwe stadsbestuur  
6 jaarlijks opnieuw goedgekeurd. 
 

Art. 3. De jeugdraad heeft tot taak, al den niet samen met het stadsbestuur: 
− de stedelijke overheid in te lichten over de noden en verlangens van de jeugd 
− advies te verstrekken en voorstellen te doen, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de 

stedelijke overheid, over alle thema’s die verband houden met het jeugdbeleid in de 
gemeente  

− als bemiddelaar op te treden tussen de stedelijke overheid en de jeugd 
− contact tot stand te brengen tussen de verschillende jeugdorganisaties 
− activiteiten uit te werking om de samenwerking en het overleg tussen het stadsbestuur, het 

jeugdwerk, de betrokkenen bij jeugdbeleid en de jeugd zelf te bevorderen 
− sociale en culturele activiteiten uitwerken, voor kinderen en jongeren, indien hier vraag 

naar is. 
− Inspraak en participatie stimuleren bij kinderen en jongeren, en het jeugdbeleid vertalen 

naar hun noden en behoeften. 
 

 
HOOFDSTUK 2 / STRUCTUUR - VORM -  SAMENSTELLING 

Art. 4. De Stedelijke Jeugdraad Zottegem bestaat uit: 

− Een Algemene Vergadering (A.V.) 
− Een Dagelijks Bestuur (D.B.) 
− Teams die werken rond een actie: A-teams 

 
Art. 5. De samenstelling van de algemene vergadering bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden, 

die moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in Artikel 8: 

− twee afgevaardigden van elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een 
actieve jeugdwerking1 kan aantonen binnen het grondgebied van de stad waarvan één 
effectieve met stemrecht en één plaatsvervangende vertegenwoordiger, die stemrecht 
krijgt bij afwezigheid van het effectieve lid.   

− elke geïnteresseerde jongere, die woont op het grondgebied van de gemeente en 
gecoöpteerd2 wordt door de Stedelijke Jeugdraad Zottegem.  
 

Art. 6. De som van het aantal stemgerechtigde leden die niet afgevaardigd zijn uit een jeugdvereniging 
mag niet hoger zijn dan 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden.  

Art. 7. Waarnemende leden van de Stedelijke Jeugdraad en dus geen stemrecht: 

                                                
1 Jeugdwerking: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doeleinden voor en/of door jeugd, op vrijwillige basis, in de vrije tijd. 
2 Gecoöpteerd: goedkeuring van de aanwezige leden voor aanwezigheid nieuwe leden. 
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− De Schepen van Jeugd. 
− Een afgevaardigde van de jeugddienst, belast met het lokale jeugdbeleid. 

 
Art. 8. De effectieve of plaatsvervangende moeten 16 tot 35 jaar oud zijn en actief betrokken bij de 

organisatie waardoor ze worden aangeduid. Zij mogen geen lokaal politiek mandaat bekleden. 

Art. 9. De effectieve leden en de plaatsvervangers worden benoemd voor een termijn van één jaar. Dit 
start op 1 september tot en met 31 augustus.  Hun mandaten zijn verlengbaar. De lijst met 
afgevaardigden wordt jaarlijks hernieuwd. 

Art. 10. Jaarlijks wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd, zodat 
geïnteresseerde jongeren die wonen in Zottegem, zich kandidaat kunnen stellen als lid van de 
Stedelijke Jeugdraad Zottegem. Kandidaten dienen te voldoen aan de voorwaarden voorzien in 
Art. 8. Aanvragen worden schriftelijk gesteld aan de voorzitter op het adres van de jeugddienst. 

Art. 11. 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; wanneer de organisatie die hen afvaardigde ophoudt te bestaan of wanneer deze 
organisatie vrijwillig ontslag neemt uit de jeugdraad. 

Art. 12. De jeugdraad kan voor bepaalde aangelegenheden een beroep doen op de tijdelijke 
medewerking van deskundigen, die aangeduid worden door het bureau en niet stemgerechtigd 
zijn. 

Art. 13. Ten hoogste 2/3 van de leden van de Stedelijke Jeugdraad Zottegem zijn van hetzelfde 
geslacht. 

HOOFDSTUK 3 / DAGELIJKS BESTUUR 

Art. 14. Om de drie jaar, met startdatum van 1 januari 1995 kiest de jeugdraad, onder het 
voorzitterschap van de schepen, die de jeugd onder zijn bevoegdheid heeft, onder zijn 
effectieve leden, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en drie leden, dagelijks 
bestuur (DB) genoemd. 

Art. 15. Het D.B. wordt benoemd voor een termijn van drie jaar . 

Art. 16. In het D.B. moeten beide geslachten vertegenwoordigd zijn. 

Art. 17. Ieder D.B.-lid behoudt zijn stemrecht gedurende zijn mandaat zelfs indien deze geen effectief 
lid meer is van zijn afgevaardigde vereniging. 

Art. 18. De voorzitter van de jeugdraad treedt in dienst na de bekrachtiging zijn mandaat door het 
College van Burgemeester en Schepenen. 

Art. 19. Indien de voorzitter in de loop van zijn mandaat moet vervangen worden kiest de raad een 
nieuwe voorzitter.  

Art. 20. Eenzelfde procedure wordt gevolgd voor de eventuele vervanging van een ander lid van het 
D.B. 

HOOFDSTUK 4 / BEVOEGDHEDEN A.V. en D.B.- BERAADSLAGING - BIJEENROEPING - VERSLAG 

Art. 21. De A.V. is bevoegd voor: 
− Het wijzigen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota tussen de 

adviesraad en het stadsbestuur. 
− Het 3 jaarlijks benoemen van de leden en hun functies van het D.B. 
− Bespreking en officiële goedkeuring van de standpunten en adviezen, geformuleerd door 

het D.B. 
− Het bepalen van de jaarlijkse actiegroepen. 
− Het controleren van de financiën. 
− Het plannen en controleren van het jaarbeleid, met beslissen over het organiseren van 

gezamenlijke activiteiten. 
− Het benoemen van nieuwe leden. 
− De vrijwillige ontbinding van de Stedelijke Jeugdraad Zottegem. 

 
Art. 22. Het D.B. is bevoegd voor: 

− Het bijeenroepen van de A.V. 
− Het opstellen van de agendapunten. 
− Het voorbereiden en coördineren van de A.V. 
− Het uitvoeren van de beslissingen die aangenomen worden door de A.V. 
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Art. 23. Het D.B. van de Stedelijke Jeugdraad Zottegem kan bij hoogdringendheid in de plaats treden 

van de A.V. en op eigen initiatief beslissingen nemen. Het D.B. is vanzelfsprekend de 
eerstvolgende A.V. verantwoording verschuldigd. 

 
Art. 24. De Stedelijke Jeugdraad Zottegem streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke 

eensgezindheid. Er wordt enkel gestemd indien er een duidelijke consensus  ontbreekt of indien 
1/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden daarom vraagt. 

Art. 25. Om een geldige stemming te kunnen houden in de algemene vergadering moet tenminste de 
helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor de wijziging van  de statuten, het 
huishoudelijk reglement en de afsprakennota moeten 2/3 van de  stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn. Indien het nodige aantal stemgerechtigde deelnemers niet wordt bereikt, dan 
beslist de volgende algemene vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, over dit 
agendapunt.  

Art. 26. Alle adviezen en beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid3 van de  
aanwezige stemgerechtigde leden. Enkel bij staking van stemmen heeft de voorzitter  na  
consultatie van het dagelijks bestuur de doorslaggevende stem. 
 

Art. 27. De jeugdraad vergadert ten minste éénmaal per kwartaal. Hij kan eveneens bijeengeroepen 
worden door de schepen die de jeugd onder zijn bevoegdheid heeft of op verzoek van minstens 
¼ van de leden, of op het initiatief van de voorzitter in overleg met het bureau. De uitnodiging 
vermeldt de dagorde en wordt minstens 10 kalenderdagen op voorhand toegestuurd. 
 

Art. 28. Van elke vergadering wordt door de secretaris verslag uitgebracht dat gestuurd wordt aan alle 
leden van de jeugdraad 

Art. 29. De jeugdraad maakt elk jaar een verantwoordingsnota en een verslag met de doelstellingen die 
de jeugdraad wenst te verwezenlijken in het komende jaar over aan het Schepencollege. 

Art. 30. De jeugdraad stelt een reglement van inwendige orde op; een afschrift ervan wordt 
overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

HOOFDSTUK 5 / ACTIETEAMS 

Art. 31. Zowel de A.V. als het D.B. kunnen bepaalde actieteams (A-teams) in het leven roepen. Deze 
worden bij het begin van het werkjaar besproken op het A.V. 

Art. 32. Alle leden van de A.V. kunnen zetelen in een A-team, ook andere geïnteresseerde jongeren 
en/of deskundigen kunnen actief deelnemen. De teams werken volledig autonoom maar hebben 
geen beslissingsrecht. Elk team wordt geleid door minimum 1 verantwoordelijke. Minstens 1 lid 
van het D.B. maakt deel uit van een A-team. 

Art. 33. Bij het einde van een bepaalde actie kan het team ontbonden worden, of kan een nieuwe actie 
binnen dit team opgenomen worden. 

HOOFDSTUK 6/ BEGROTING 

Art. 34. Het Stadsbestuur zal de werking van de jeugdraad ondersteunen door: 

− In de begroting jaarlijks een budget te voorzien voor de financiering van de werking op 
de begrotingsposten: 

6124010 – Divers technisch materiaal – werkingskosten jeugdraad – actienr 3.  
6132044 – Erelonen en vergoedingen voor lesgevers – jeugdraad – actienr 3. 
6430100 – Receptiekosten – nieuwjaarsreceptie JR – actienummer 1. 

Art. 35. Het stadsbestuur zal jaarlijks blijven voorzien in de subsidies van de jeugdverenigingen volgens 
het reglement van subsidiëring en zal blijven intekenen op de prioriteiten voorzien door de 
Vlaamse Regering. Begrotingspost 6492013 – Werkingssubsidies aan gezinnen – subsidies 
jeugdverenigingen – actienummer 1. 

HOOFDSTUK 7/ GOEDKEURING 

                                                
3 Gewone meerderheid: de helft + 1 van de geldig uitgebrachte stemmen. Ongeldige stemmingen of onthoudingen tellen niet mee. 
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Art. 36. Onderhavige statuten en latere wijzigingen of aanvullingen, na goedkeuring door de jeugdraad, 
moeten worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en nadien 
bekrachtigd door de Gemeenteraad. 

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van... 
Goedgekeurd door de jeugdraad op … 

 


