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Afsprakennota 

 
 

Zetel 
 
 De zetel van de Stedelijke jeugdraad is gevestigd te Menen, Stedelijke jeugddienst, J&M Sabbestraat 163a, 8930 

Menen. 
 
Decreet 
 
Overeenkomstig het decreet van 24 juli 1991 verbindt het stadsbestuur zich ertoe de leden van de Jeugdraad inzage te 
geven in alle documenten met betrekking tot het Stedelijk Jeugdbeleid, opdat zij haar taak als  stedelijk adviesorgaan 
optimaal zou kunnen uitvoeren. Alle documenten die het voorwerp uitmaken van beslissingen die een rechtstreekse 
impact hebben op het leven van kinderen en jongeren, moeten aan de jeugdraad worden voorgelegd, tenzij er wettelijke 
bezwaren zijn. 
 
Advies 
 
 Het stadsbestuur stelt haar adviesvraag schriftelijk, met een duidelijke omschrijving van de vraag, eventueel de 

wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee rekening moet gehouden worden en de antwoordtermijn. 
Deze termijn bedraagt minstens 6 weken. 

 De stedelijke jeugdraad brengt steeds schriftelijk advies uit aan het Stadsbestuur, met vermelding van: 
o De wijze waarop het advies tot stand kwam, met duidelijke opgave welke betrokkenen op welke manier 

geconsulteerd werden. 
o De argumentatie die geleid heeft tot de standpuntbepaling in het advies. 
o Duidelijke weergave van het standpunt van de adviesraad met vermelding van afwijkende meningen of 

minderheidsstandpunten. 
 Het stadsbestuur verbindt zich er toe: 

o Elke adviesvraag van de stedelijke jeugdraad binnen de 6 weken te beantwoorden. 
o Elk antwoord omstandig te motiveren. 

 De jeugdraad kan steeds op eigen initiatief een advies uitbrengen omtrent alle aspecten van het jeugdbeleid in 
Groot-Menen, dit zijn de beleidsmaatregelen ten aanzien van alle levenssituaties van kinderen en jongeren.  
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Ondersteuning 
 
 Administratieve en logistieke ondersteuning: 

o De jeugdconsulent woont de vergaderingen van de stuurgroep en de algemene vergadering bij. 
o De jeugddienst neemt het secretariaat waar door uitnodigingen en verslagen op te stellen, te kopiëren en 

te versturen. 
o De jeugddienst stelt een gratis lokaal ter beschikking voor de bijeenkomsten van de stuurgroep, 

jeugdraadsecties en de algemene vergadering. 
o Bij de organisatie van evenementen en projecten wordt de jeugdraad ondersteund door een medewerker 

van de jeugddienst. 
 Financiële ondersteuning: 

o Op de stadsbegroting wordt jaarlijks een budget voorzien voor de werking van de jeugdraad. De controle 
op de aanwending van het budget zal gebeuren door het College van Burgemeester en Schepenen. 

 
Documenten en aanverwanten 
 
 De beslissingen van het stadsbestuur die verband houden met het jeugdbeleid en de verslagen van de 

gemeenteraad liggen voor de leden van de jeugdraad ter inzage op de jeugddienst. 
 De vergaderingen van de jeugdraad zijn openbaar. Leden van het College van Burgemeester en Schepenen of de 

Gemeenteraad kunnen als waarnemer of deskundige met raadgevende stam uitgenodigd worden tot de 
vergaderingen. 

 Alle documenten van de stedelijke jeugdraad zijn openbaar en liggen ter inzage op de zetel van de stedelijke 
jeugdraad. 

 
Goedkeuring 
 
 Goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van  


