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Statuten 

 
 

Erkenning 
 
De Stad Menen bevestigt de erkenning van de stedelijke jeugdraad in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 
houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en 
jeugdwerkbeleid. De zetel van de jeugdraad bevindt zich in de J&M Sabbestraat 163a, 8930 Menen. 
 
Doelstellingen 
 
De Stedelijke jeugdraad heeft de volgende doelstellingen: 
 

 Een link tussen het beleid en jeugd, aan beide kanten willen we een positieve opbouwende relatie tot 
stand brengen. Binnen deze relatie willen we alle facetten aangaande jeugd kunnen aankaarten. Hierbij 
wil de jeugdraad zich vooral als communicatiekanaal profileren ten aanzien van het beleid, voor de 
brede jeugd in Groot-Menen.  

 op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviezen uitbrengen omtrent alle aspecten van het 
jeugdbeleid in Menen, dit omvat alle beleidsmaatregelen ten aanzien van alle levenssituaties van 
kinderen en jongeren. De adviezen kunnen zowel van positieve als negatieve aard zijn, de jeugdraad 
ijvert ernaar om deze steeds kritisch te onderbouwen. 

 Een aanspreekpunt zijn voor jongeren, zowel uit het jeugdwerkbeleid als algemene jeugd in Groot 
Menen. 

 Initiatieven nemen om de communicatie en samenwerking te bevorderen tussen het jeugdwerk, de 
betrokkenen bij het welzijn van kinderen en jongeren en de jeugd zelf. 
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Samenstelling van de algemene vergadering 
 
 de algemene vergadering van de stedelijke jeugdraad staat open voor iedere geïnteresseerde jongere die voldoet 

aan de volgende voorwaarden: 
o minimum zestien jaar en maximum dertig jaar. De bovengrens kan enkel in uitzonderlijke gevallen en 

met de uitdrukkelijke toestemming van de stuurgroep wegvallen voor de volwassen begeleider van een 
erkende jeugdorganisatie. 

o Geen politiek mandaat uitoefenen. 
o Wonen in Menen, Lauwe of Rekkem of actie zijn in een erkende Menense jeugdorganisatie. 
o Zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord verklaren met de principes van artikel 2 van de UNO-

conventie over de Rechten van het Kind. 
 Stemgerechtigde deelnemers voldoen aan één van de volgende bijkomende voorwaarden: 

o Lid, begeleider of volwassen begeleider zijn van een erkende jeugdorganisatie, zoals bepaald in het 
subsidiereglement ter ondersteuning van de erkende jeugdverenigingen in Groot-Menen. Per 
jeugdorganisatie hebben maximum 2 personen stemrecht. 
Of 

o Voor de eerste algemene vergadering van het werkjaar, dat loopt van 1 september tot eind augustus, en 
uiterlijk op 15 november zich bij de stedelijke jeugddienst melden als stemgerechtigde deelnemer van de 
jeugdraad. De lijst wordt jaarlijks hernieuwd. 

 

De algemene vergadering kan altijd leden met een raadgevende stem aanduiden. De Schepen voor jeugd en de  
jeugdbeleidsmedewerker zijn steeds waarnemend lid. 

 

Bevoegdheden van de algemene vergadering 
 
 Benoemen en afzetten van de leden van de algemene vergadering en de stuurgroep. 
 Aanstelling van de voorzitter van de algemene vergadering. 
 Controleren en adviseren van het werk van de stuurgroep. 
 Plannen en controleren van het jaarbeleid. 
 Controle van de financiën. 
 Het wijzigen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota tussen de jeugdraad en het 

stadsbestuur. 
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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 

indien er een duidelijke consensus ontbreekt of indien één derde van de aanwezigen daar om vraagt. 
 Voor een geldige stemming moeten minimum 20 stemgerechtigde deelnemers van de algemene vergadering 

aanwezig zijn. Indien het nodige aantal stemgerechtigde deelnemers niet wordt bereikt dan wordt het 
agendapunt verdaagd naar een volgende algemene vergadering. De volgende algemene vergadering geldt deze 
vereiste niet meer voor dit agendapunt. 

 Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de stemgerechtigde deelnemers, behalve een 
wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement waarmee twee derde van de aanwezige stemgerechtigde 
deelnemers zich akkoord moet verklaren. 

 

Samenstelling van de stuurgroep 
 
 De stuurgroep van de stedelijke jeugdraad staat open voor iedere geïnteresseerde jongere die voldoet aan de 

volgende voorwaarden: 
o Minimum zestien jaar en maximum dertig jaar. 
o Geen politiek mandaat uitoefenen. 
o Wonen in Menen, Lauwe of Rekkem of actief zijn in een erkende Menense jeugdorganisatie. 
o Zich schriftelijk en onvoorwaardelijk akkoord verklaren met de principes van artikel 2 van de UNO-

conventie over de Rechten van het Kind. 
o De stuurgroep telt maximaal tien leden plus de Schepen van jeugd en de jeugdbeleidsmedewerker. 
o In de stuurgroep moeten jongeren uit de drie gemeenten in een evenwaardige mate vertegenwoordigd 

zijn. 
o Voor het begin van het werkjaar kunnen jongeren zich bij de stedelijke jeugddienst melden als 

kandidaat-lid van de stuurgroep. De algemene vergadering van de jeugdraad dient bij de eerste 
vergadering van het werkjaar de leden van de stuurgroep te bevestigen. Deze lijst wordt jaarlijks 
hernieuwd. 

 
Bevoegdheden van de stuurgroep 
 
 Formuleren van adviezen inzake jeugdbeleid aan het stadsbestuur. 
 Bijeenroepen van algemene vergadering. 
 Opvolgen en bewaken van de taken van de jeugdraad. 
 Opvolgen, Coördineren en stimuleren van de werking van de jeugdraadsecties. 
 De stuurgroep heeft een autonoom beslissingsrecht maar zal zich steeds moeten verantwoorden tegenover de 

algemene vergadering. 
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Huishoudelijk reglement en afsprakennota 
 
De jeugdraad beschikt over een huishoudelijk reglement waarin de werking verder wordt geconcretiseerd en een 
afsprakennota, waarin de voorwaarden en modaliteiten van de werking van de jeugdraad in relatie tot het stadsbestuur 
worden bepaald.  
 
 
 
 


