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Statuten
Gemeentetijke Jeugdraad Assenede

Wijziging statuten Gemeentetijke Jeugdraad Assenede

Gem eente ra ad 15.12.202I

Art. 1 / Jeugdraad

Het gemeentebestuur is volgens het decreet lokaaljeugdbeleid verplicht om een jeugdraad

op te richten en te erkennen.

De gemeenteraad is bevoegd voor het oprichten van een jeugdraad en het goedkeuren van

de statuten en het huishoudelijk reglement.

Art. 2 / Doelstellingen

De gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke
jeugdraad betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid.

Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de

definitieve besluitvorming de jeugdraad om advies zullen vragen.

Art. 3 / Advies

De gemeentelijke jeugdraad zal om advies worden gevraagd over alle aangelegenheden die
te maken hebben met het jeugdbeleid , zoals bepaald in het decreet lokaal jeugdwerk, art.
2.

Jeugdraad is een adviesorgaan, opgericht om betrokkenheid en inspraak van kinderen
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4ft. 6 / lnformatierecht

Wanneer het gemeentebestuur de adviesraad om advies vraagt, zal het bij de adviesvraag

de nodige informatie voegen.

Tevens hebben de leden van de adviesraad het recht om inzage te nemen in alle

documenten en dossiers die betrekking hebben op het dossier tenzij er wettelijke
bezwaren zijn.

Dit inzagerecht kan uitgeoefend worden via de gemeentelijke ambtenaar die toegewezen

wordt aan de adviesraad.

Wanneer de adviesraad op eigen initiatief een advies wenst uit te brengen over jeugd-

aangelegenheden, kan hij steeds informatie opvragen aan het college van burgemeester en

schepenen, dat deze informatie ter beschikking zal stellen tenzij er wettelijke bezwaren zijn.

De schriftelijke verzoeken om informatie vanwege de adviesraad zullen binnen de tien
dagen beantwoord worden door de gevraagde informatie ter beschikking te stellen ofiruel

door wettelijke bezwaren tegen informatieverstrekking mee te delen.

Att.7 / 0verleg met andere gemeentetijke adviesraden

De adviesraden zullen minstens eenmaal per jaar samenkomen om informatie uit te
wisselen en overleg te plegen.

Wanneer de adviesraden het nodig achten, vragen zij een afvaardiging van het college van

burgemeester en schepenen op dit overleg.

4ft. 8 / Adviesvraag

Het gemeentebestuur zal de adviesvragen steeds schriftelijk stellen met :

- Een duidelijke omschrijving van de vraag.

- Opgave van de wettelUke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever

rekening moet houden.
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dossier nog moet volgen en de opgave van de datum waarop een definitief antwoord aan

de adviesra ad zal bezorgd worden.

4ft. 11 / OndersteunÍng van adviesraad

Het gemeentebestuur zal de erkende raden voor cultuurbeleid ondersteunen door:

- Op de gemeentelijke begroting jaarlijks een budget voor de financiering van de

werking op te nemen. De controle op de aanwending van het budget zal gebeuren

door het college van burgemeester en schepenen. Een kopij ervan zal overgemaakt
worden aan de verschillende gemeenteraadsfracties.

Administratieve en logistieke ondersteuning door de gemeentelijke diensten te
verzorgen alsook een ambtenaar ter beschikking stellen vooi het bijwonen van de

vergaderingen van en raad en om de secretariaatswerkzaamheden waar te nemen,

De concrete uitwerking hiervan zal gebeuren door het college van burgemeester en

schepenen in overleg met de erkende raden il;i,1 ,;, t j,:);lj.: .,,.rirl ,;i:j.:
.l i-;1. .;,..,.1', .., ; I- , i'l-.

4ft. 12 / Huishoudelijk reglement

De jeugdraad zal een huishoudelijk reglement over de samenstelling en werking ter
bekrachtiging voorleggen op de gemeenteraad.

Dit huishoudelijk reglement zal volgende elementen bevatten:

1. Regels over de aanduiding van de stemgerechtigde leden van de adviesraad.

2. Regels over de aanduiding van de waarnemende leden van de adviesraad.

3. Regels over het vervallen van het lidmaatschap der stemgerechtigde en

waarnemende leden van de adviesraad.

4. Regels waarbij de openbaarheid van vergaderingen en documenten van de

adviesraad gewaarborgd zijn.

5. Bij de samenstelling zal rekening gehouden worden met volgende:

- Ten hoogste twee derde van de leden van de jeugdraad is van hetzelfde geslacht.
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