
Statuten Jeugdraad goedgekeurd door de GR van 26 september 2019 Pagina 1/3 

 

 
STATUTEN JEUGDRAAD VOEREN 

 
1. OPRICHTING 
 
In de gemeente Voeren wordt een gemeentelijke jeugdraad opgericht en erkend als adviesorgaan inzake 
jeugdbeleid. 
 
De jeugdraad van Voeren heeft zijn zetel in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 3798 Voeren. 
 
2. DOELSTELLINGEN 
 
De gemeentelijke jeugdraad heeft volgende doelstellingen: 

• de advisering van het gemeentebestuur op het gebied van de voorbereiding en de uitvoering van het 
gemeentelijke beleid. Dit zijn de beleidsmaatregelen ten aanzien van alle jeugdaangelegenheden. De 
jeugdraad kan op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen 

• initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg te bevorderen tussen het jeugdwerk, de 
betrokkenen van het welzijn van kinderen en jongeren en de jeugd zelf 

• bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en de inspraak 
stimuleren 

• het mogelijk maken en het zelf nemen van op de behoeften afgestemde initiatieven in de jeugdsector na 
goedkeuring door het gemeentebestuur en binnen de voorzien budgetten 

 
3. STRUCTUUR VAN DE JEUGDRAAD 
 
De gemeentelijke jeugdraad heeft de volgende structuur: 

• een algemene vergadering 

• een bestuur 
De jeugdraad ontwikkelt een open werking. Meerdere vertegenwoordigers van culturele organisaties en andere 
geïnteresseerden worden ook regelmatig in de werking van de jeugdraad betrokken via de overlegvergaderingen 
en andere vormen van informatie, inspraak en participatie. 
 
4. SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 
De algemene vergadering staat open voor iedere geïnteresseerde jongere die voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 

• minimum 16 jaar zijn 

• geen politiek mandaat uitoefenen 

• wonen in de gemeente Voeren of actief zijn in een erkende Voerense jeugdorganisatie 

• maximum 2/3 van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn 
 
De stemgerechtigde deelnemers voldoen aan één van de volgende bijkomende voorwaarden: 

• lid, begeleider of volwassen begeleider zijn van een erkende jeugdorganisatie. Per jeugdorganisatie hebben 
maximum twee personen stemrecht 

• gecoöpteerde, m.a.w. geïnteresseerde burgers die door bovenstaande leden een geldige stem krijgen. Het 
aantal leden mag het aantal vertegenwoordigers van de erkende jeugdverenigingen niet overschrijden 

 
De raadgevende waarnemers (zonder stemrecht) kunnen zijn: 

• de burgemeester 

• de schepen van jeugd 

• de gemeentelijke ambtenaren die de vergaderingen van de Jeugdraad bijwonen en het secretariaat ervan 
waarnemen 

• deskundigen uit aanverwante sectoren (sport, cultuur, onderwijs, bibliotheek, politie, buitenschoolse opvang 
….) naargelang het thema en de noodwendigheid 

 
Voor de eerste algemene vergadering van het werkjaar moeten de kandidaten zich aanmelden bij de gemeentelijke 
jeugddienst. 
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5. BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
 

• benoemen en afzetten van de leden van het bestuur 

• controleren en adviseren van het werk van het bestuur 

• plannen en controleren van het jaarbeleid 

• controle van financiën 

• adviezen geven aan het gemeentebestuur 

• wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement. Deze zijn pas van kracht na bekrachtiging door de 
gemeenteraad. 

 
6. DE WIJZE WAAROP DE ALGEMENE VERGADERING GELDIGE BESLISSINGEN KAN NEMEN 
 

• De jeugdraad streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke eensgezindheid. Er wordt enkel 
gestemd als er een duidelijke consensus ontbreekt of als één derde van de aanwezigen erom vraagt. 

• Voor een geldige stemming moet de helft van het aantal stemgerechtigden van de algemene vergadering 
aanwezig zijn. Als het nodige aantal stemgerechtigde deelnemers niet wordt bereikt dan wordt het 
agendapunt verdaagd naar een volgende vergadering. De volgende vergadering kan over dit agendapunt 
geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde deelnemers. 

• Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemgerechtigde deelnemers. Bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

• De stemming over personen en functies, of op verzoek van minstens één derde van de aanwezige 
stemgerechtigde deelnemers, gebeurt geheim en schriftelijk. 
Bij geheime stemming over een agendapunt wordt het punt verworpen bij staking van stemmen. Als het 
gaat over personen en functies heeft een nieuwe stemronde plaats tussen kandidaten met een gelijk aantal 
stemmen. Wanneer deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat verkozen. 

 
7. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR 
 
Het bestuur van de gemeentelijke jeugdraad staat open voor iedere geïnteresseerde jongere die voldoet aan 
volgende voorwaarde: 

• minimum 16 jaar en maximum 25 jaar zijn. Deze bovengrens kan enkel in uitzonderlijke gevallen en met de 
uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering wegvallen 

• geen politiek mandaat uitoefenen 

• wonen in de gemeente Voeren of actief zijn in een erkende Voerense jeugdorganisatie 
 
De stemgerechtigde deelnemers voldoen aan één van de volgende bijkomende voorwaarden: 

• lid, begeleider of volwassen begeleider zijn van een erkende jeugdorganisatie. Per jeugdorganisatie hebben 
maximum twee personen stemrecht 

• gecoöpteerde, m.a.w. geïnteresseerde burgers die door bovenstaande leden een geldige stem krijgen. Het 
aantal leden mag het aantal vertegenwoordigers van de erkende jeugdverenigingen niet overschrijden 

 
De raadgevende waarnemers (zonder stemrecht) kunnen zijn: 

• de burgemeester 

• de schepen van jeugd 

• de gemeentelijke ambtenaren die de vergaderingen van de Jeugdraad bijwonen en het secretariaat ervan 
waarnemen 

• deskundigen uit aanverwante sectoren (sport, cultuur, onderwijs, bibliotheek, politie, buitenschoolse opvang 
….) naargelang het thema en de noodwendigheid 

 
Het bestuur telt maximum zes leden plus de schepen van jeugd en/of de burgemeester en de ambtenaren. De 
leden worden verkozen door de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering. 
 
Onder de verkozen bestuursleden kiest het bestuur daarna bij gewone meerderheid een voorzitter, ondervoorzitter 
en penningmeester. 
 
Voor de eerste algemene vergadering van het werkjaar moeten de kandidaten zich aanmelden bij de gemeentelijke 
jeugddienst. 
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8. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR 
 
Het bestuur van de jeugdraad heeft de volgende bevoegdheden: 

• formuleren van adviezen op het gebied van jeugdbeleid aan het gemeentebestuur 

• bijeenroepen van de algemene vergadering 

• opvolgen en bewaken van de taken van de jeugdraad 
 
Het bestuur heeft een autonoom beslissingsrecht maar zal zich steeds moeten verantwoorden tegenover de 
algemene vergadering. 
 
9. DE WIJZE WAAROP HET BESTUUR GELDIGE BESLISSINGEN KAN NEMEN 
 

• Het bestuur streeft bij alle beslissingen naar een zo groot mogelijke éénsgezindheid. Er wordt enkel 
gestemd als er een duidelijke consensus ontbreekt of als één derde van de aanwezigen erom vraagt. 

• Voor een geldige stemming moet de helft van het aantal stemgerechtigden van het bestuur aanwezig zijn. 
Als het nodige aantal stemgerechtigde deelnemers niet wordt bereikt, wordt het agendapunt verdaagd naar 
een volgende vergadering. De volgende vergadering kan over dit agendapunt geldig beraadslagen 
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde deelnemers. 

• Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemgerechtigde deelnemers. Bij 
staking van  stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

• De stemming over personen en functies, of op verzoek van minstens één derde van de aanwezige 
stemgerechtigde deelnemers, gebeurt geheim en schriftelijk. 
Bij geheime stemming over een agendapunt wordt het punt verworpen bij staking van stemmen. Als het 
gaat over personen en functies heeft een nieuwe stemronde plaats tussen kandidaten met een gelijk aantal 
stemmen. Wanneer deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat verkozen. 

 
10. DE WERKGROEPEN 
 
Alle kandidaten zijn lid van de algemene vergadering. 
Alle kandidaturen worden behandeld door de werkgroep in kwestie. 
Onder de leden van de werkgroep wordt een verantwoordelijke gekozen. 
De verantwoordelijke brengt het dagelijks bestuur op de hoogte van de resultaten van de werkgroep en van alle 
nieuwe leden. 
Mandaat voor een werkgroep loopt zolang als nodig om het realiseren van de doelstelling opgesteld bij de 
oprichting van de werkgroep; 
Doelstellingen worden aangereikt door het bestuur van de jeugdraad. 
 
11. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
De jeugdraad stelt een huishoudelijk reglement en een afsprakennota op waarin de werking verder wordt 
geconcretiseerd. 
 
 


