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HUISHOUDELIJK  REGLEMENT  VAN  DE  GEMEENTELIJKE  JEUGDRAAD  HULDENBERG
 
 

Artikel 1.-
 
In de gemeente Huldenberg wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het 
decreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk 
cultuurbeleid. 
 
In de gemeente Huldenberg wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het 
decreet van 9 juni 1993, gewijzigd bij decreten van 22 november 1995, 20 december 1996, 12 mei 
1998, 4 juli 2001 en 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het 
gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid. 
 
 
Doelstelling 
 
Artikel 2.-
 
De gemeentelijke jeugdraad 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 en te bewerkstellingen 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; 

 
d) deelnemen en samenwerken met andere jeugdraden uit de omliggende gemeenten; 
 
e) deelnemen aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande gemeentelijke raden. 

 
Deze opsomming beperkt de jeugdraad niet in zijn werking.  De jeugdraad zal alle initiatieven kunnen 
nemen om het doel in haar ruimste zin te verwezenlijken. 
 
 
Structuur 
 
Artikel 3.-
 
De jeugdraad is als volgt gestructureerd: 
 
a) een algemene vergadering; 
b) een dagelijks bestuur; 
c) werkgroepen met een beperkte opdracht; 
d) een open jeugdcongres, georganiseerd om de 3 jaar. 
 
 
Samenstelling 
 
Artikel 4.- 
 
De algemene vergadering van de jeugdraad is samengesteld uit stemgerechtigden en niet-
stemgerechtigden waarnemende leden. 
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Artikel 5.-
 
De stemgerechtigde leden zijn: 
 

a) elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking heeft binnen 
het grondgebied van de gemeente kan een afgevaardigde en een plaatsvervanger aanduiden; 

b) elke plaatselijke of intergemeentelijk jeugdwerkinitiatief dat een actieve werking of     
rekrutering kan aantonen binnen het grondgebied van de gemeente kan een afgevaardigde    
en een plaatsvervanger aanduiden; 

c) elke onderwijsinstelling gevestigd in de gemeente kan via het oudercomité of de     
participatieraad een afgevaardigde en een plaatsvervanger aanduiden; 

d) elke geïnteresseerde jongere aangeduid volgens de procedure vermeld in artikel 8; 
e) elke geïnteresseerde jongere, gecoöpteerd door de gemeentelijke jeugdraad en aangeduid 

volgens de procedure vermeld in artikel 8; 
f) door de gemeenteraad aangeduide Nederlandstalige leden, indien bepaalde ideologische of 

filosofische strekkingen niet vertegenwoordigd zijn. 
 
Artikel 6.-
 
De niet-stemgerechtigde leden met raadgevende stem, of waarnemende leden zijn: 
 

a) de gemeentelijke ambtenaar door het college van Burgemeester en Schepenen belast met 
het waarnemen van het secretariaat, zijnde de jeugdconsulent; 

b) gemeentelijke ambtenaren van publieke instellingen die op gebied van jeugdbeleid actief     
zijn; 

c) leden die door de algemene vergaderingen van de jeugdraad omwille van hun deskundigheid 
zijn opgenomen; 

d) de schepen voor jeugdbeleid. 
 
De gemeentelijke jeugdraad kan ten allen tijde waarnemende leden met raadgevende stem 
aanduiden. 
 
 
Procedure van samenstelling van de algemene vergadering 
 
Artikel 7.-
 
Om de drie jaar worden bij het begin van het werkjaar, dat loopt van 1 september tot eind augustus, 
alle Nederlandstalige verenigingen, actiegroepen, organisaties, instellingen, onderwijsinstellingen en 
andere instellingen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de algemene vergadering 
aangeschreven met de vraag om hun afgevaardigde en hun plaatsvervanger aan te duiden. 
 
Tijdens het werkjaar kunnen niet-aangesloten verenigingen hun lidmaatschap schriftelijk aanvragen 
bij het dagelijks bestuur.  Het dagelijks bestuur dient de aanvraag voor te leggen aan de algemene 
vergadering, die dan het lidmaatschap al dan niet aanvaardt. 
 
De afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken vereniging, organisatie, 
instelling of dienst en moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 

a) minimum 16 jaar en maximum 30 jaar oud zijn; afgevaardigden die ouder zijn dan 30 jaar 
moeten een daadwerkelijke en actieve band met hun organisatie kunnen aantonen; 

b) actief betrokken zijn bij de werking van de organisatie waardoor ze worden aangeduid; 
c) geen politiek mandaat uitoefenen; 
d) een engagementsverklaring (zie art. 10) voor de werking van de jeugdraad ondertekenen; 
e) zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen; 
f) woonachtig zijn in Huldenberg; 
g) Nederlandstalig zijn. 
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Beide vertegenwoordigers mogen de vergadering bijwonen, doch enkel de afgevaardigde heeft 
stemrecht.  Bij afwezigheid van de afgevaardigde wordt het stemrecht automatisch overgedragen aan 
de plaatsvervanger. 
Artikel 8.- 
 
Voor het begin van elk werkjaar wordt via verschillende informatiekanalen een oproep gelanceerd in 
de gemeente opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden stellen als lid van de 
gemeentelijke jeugdraad. 
 
Tijdens het werkjaar kunnen niet-aangesloten geïnteresseerde jongeren hun lidmaatschap schriftelijk 
aanvragen bij het dagelijks bestuur.  Het dagelijks bestuur dient de aanvraag voor te leggen aan de 
algemene vergadering, die dan het lidmaatschap aanvaardt of niet aanvaardt. 
 
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden: 
 

a) minimum 16 jaar en maximum 30 jaar oud zijn; 
b) geen politiek mandaat uitoefenen 
c) opgave van specifieke motivatie voor kandidaatstelling; 
d) een engagementsverklaring van de werking van de jeugdraad ondertekenen; 
e) woonachtig zijn in Huldenberg; 
f) Nederlandstalig zijn. 

 
 
Artikel 9.-
 
Na de samenstelling van de algemene vergadering met de leden onder artikel 7 en 8 kan de 
gemeenteraad, indien nodig en wenselijk, stemgerechtigde Nederlandstalige leden aanduiden voor 
ideologische en filosofische strekkingen of andere groepen die niet vertegenwoordigd zijn in de 
algemene vergadering.   
 
Artikel 10.-
 
Alle stemgerechtigde leden van de gemeentelijke jeugdraad worden gevraagd een 
engagementsverklaring voor de werking van de jeugdraad te ondertekenen waarin volgende 
elementen vastgelegd worden. 
 

a) Plichten van het stemgerechtigd lid: 
 

- onderschrijven van de doelstelling van de gemeentelijke jeugdraad en er zich toe 
verbinden om actief mee te werken aan de realisering ervan; 

- het bijwonen van de vergaderingen van de gemeentelijke jeugdraad.  Indien dit 
onmogelijk is, is het lid gebonden zich uitdrukkelijk te verontschuldigen en zijn      
plaatsvervanger af te vaardigen; 

- zich informeren over het jeugdbeleid door lectuur, door bijscholing en vorming, door     
contacten met organisaties en andere betrokkenen bij het jeugdbeleid; 

- bewijzen dat men actief wenst mee te werken aan de gemeentelijke jeugdraad; 
- afgevaardigden van een vereniging, organisatie of instelling dienen hun achterban       

grondig te informeren over de werkzaamheden van de gemeentelijke jeugdraad en 
ook geregeld overleg te plegen in functie van het opsporen bij de eigen organisatie 
van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid. 

 
b) Rechten van het stemgerechtigd lid: 
 

- spreekrecht op alle vergaderingen van de gemeentelijke jeugdraad; 
- stemrecht in de algemene vergadering; 
- inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter beschikking      

stelt van de gemeentelijke jeugdraad; 
- gebruik maken van het budget van de jeugdraad voor het volgen van studiedagen en      

vormingscursussen in functie van het verbeteren van de werking van de jeugdraad, 
en       volgens de nadere voorwaarden bepaald in een intern reglement. 
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Einde mandaat/lidmaatschap 
 
Artikel 11.- 
 
Het mandaat van de afgevaardigde in de algemene vergadering eindigt door: 
 

a) Het intrekken van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling welke zij    
vertegenwoordigen.  Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan het bestuur van de 
jeugdraad worden overgemaakt. 

b) Het ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of uit de organisatie.  Dit ontslag moet 
schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of door de organisatie die hij of zij 
vertegenwoordigt. 

c) Door drie opéénvolgende afwezigheden.  Het bestuur van de jeugdraad zal tijdens een    
bestuursvergadering de afwezigheden vaststellen en het einde van het lidmaatschap van de 
organisatie meedelen aan de organisatie, via een aangetekend schrijven, en aan de 
algemene vergadering.  Deze organisatie zal gedurende één kalenderjaar, te rekenen vanaf 
de datum van het aangetekend schrijven, waarin het einde van het lidmaatschap betekend 
wordt, geschrapt worden als lid van de jeugdraad. 

d) Wanneer door de algemene vergadering objectief wordt vastgesteld dat de interne en/of 
externe werking van de organisatie niet ééntalig Nederlandstalig verloopt.  Onder taalgebruik 
bij interne werking wordt verstaan: de taal waarin de statuten zijn opgesteld, de aansluiting bij 
een koepelorganisatie en het dagelijkse taalgebruik.  Onder taalgebruik voor de externe 
werking wordt alle informatie naar buitenuit verstaan, zoals ledentijdschrift, 
reclameboodschappen e.d.m. 

 
De jeugdraad moet uiterlijk zes maanden die volgen op de installatie van de nieuwe gemeenteraad 
opnieuw worden erkend of opgericht.  Het college van Burgemeester en Schepenen brengt de 
afdeling Jeugd en Sport hiervan op de hoogte binnen de 20 dagen. 
 
Werking 
 
Artikel 12.-
 
De algemene vergadering komt een zestal keer per jaar samen.  De algemene vergaderingen zijn 
openbaar. 
 
Documenten en verslagen zijn steeds ter inzage bij de dienst Jeugd van de gemeente.  Verslagen en 
adviezen worden via verschillende kanalen bekendgemaakt in de gemeente. 
 
Artikel 13.- 
 
De algemene vergadering kan steeds werkgroepen oprichten.  Elk lid van de jeugdraad kan hieraan 
deelnemen.  Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen kunnen lid worden van een 
werkgroep. 
 
Artikel 14.-
 
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 het huishoudelijk reglement moeten 
2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.  Indien bij een tweede bijeenroeping niet aan deze 
voorwaarde voldaan is, heeft de vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen, beslissingsrecht.  De 
wijziging heeft geen terugwerkende kracht.  De wijziging van artikel 11 art.c) kan alleen betrekking 
hebben op afwezigheden volgend na de datum van beslissing 
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Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde 
leden, behalve een wijziging van het huishoudelijk reglement, waarover 2/3 van de aanwezige 
stemgerechtigde leden zich positief moeten uitspreken. 
 
 
 
 
Artikel 15.- 
 
De algemene vergadering kiest om de drie jaar een dagelijks bestuur.  In dit bestuur zetelen minimaal 
één voorzitter, een ondervoorzitter en een penningmeester.  Dit bestuur kan uitgebreid worden met 
vertegenwoordigers uit de groep van de stemgerechtigde leden.  De gemeentelijke jeugdconsulent is 
waarnemend lid van het dagelijks bestuur en neemt de secretarisfunctie waar. 
 
Artikel 16.- 
 
Er zal door de algemene vergadering een intern reglement worden opgesteld waarin de werking van 
de verschillende organen (dagelijks bestuur, algemene vergaderingen, werkgroepen) en het verlenen 
van advies geregeld wordt.   
 
 
 
Aldus goedgekeurd in de algemene vergadering van 11 oktober 2004 
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