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Afsprakennota 

 
 

Afsprakennota 

Deze afsprakennota gaat over de relatie tussen het stadsbestuur en de jeugdraad. Hierin worden de 
afspraken tussen beide vastgelegd. 

De bevoegde schepen zorgt ervoor dat deze afsprakennota correct wordt nageleefd. 

Decreet 

Deze afsprakennota is gebaseerd op het decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het 
lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012.1 

1. Erkende jeugdraad (Art. 5. § 1 Decreet Jeugdbeleid.) 

De stad Menen bevestigt de erkenning van jeugdraad De Klinke. 

2. Advies (Art. 5. § 3 Decreet Jeugdbeleid.) 

In het decreet staat: “Het college van burgemeester en schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de 
jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak 
van het meerjarenplan. […] De jeugdraad kan op eigen initiatief advies uitbrengen over alle 
aangelegenheden die betrekking hebben op kinderen en jongeren.” (Art. 5. § 3 Decreet Jeugdbeleid.) 

De leden van de jeugdraad en het stadsbestuur spreken af hoe ze dit concreet organiseren. 

Adviesvraag 

De jeugdraad kan om advies gevraagd worden door de adviesvraag te sturen naar 
jeugdraad.deklinke@gmail.com, of door de voorzitter van de jeugdraad te contacteren. Eventueel kan 
het advies ook schriftelijk naar het adres van de jeugddienst verstuurd worden. 

Advies geven 

De jeugdraad geeft haar schriftelijke advies door aan de jeugddienst die het vervolgens agendeert voor 
het college van burgemeester en schepenen. De jeugdraad kan haar advies daarnaast ook rechtstreeks 
naar de bevoegde schepen doorsturen. Er kan ook een vergadering georganiseerd worden om het 
advies te geven en mondeling toe te lichten met enerzijds de stuurgroep van de jeugdraad en 
                                                 
1
 http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20180101_decreet-lokaal-jeugdbeleid_gecoordineerd.pdf; 

https://codex.vlaanderen.be/, ‘Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid’, 06/07/2012. 
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anderzijds de betrokkenen van het stadsbestuur. De bevoegde schepen staat in voor de communicatie 
tussen het college van burgemeester en schepenen en de jeugdraad. 

Het stadsbestuur verbindt er zich toe om elk antwoord omstandig te motiveren ten aanzien van de 
jeugdraad, vooral wanneer het advies van de jeugdraad niet wordt gevolgd, zodanig dat de jeugdraad 
de redenen van de beslissing begrijpt. (Art. 5. § 3 Decreet Jeugdbeleid.) 

3. Recht op informatie (Art. 5. § 4. 1° Decreet Jeugdbeleid.) 

Het stadsbestuur verbindt er zich toe de leden van de jeugdraad inzage te verlenen in alle 
bestuursdocumenten met betrekking tot het stedelijke jeugdbeleid, opdat zij haar taak als 
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. 

Er is een online platform met de bestuursdocumenten die betrekking hebben op het jeugdbeleid dat 
vrij toegankelijk is voor alle jeugdraadsleden. Het is de jeugdbeleidsmedewerker die ervoor zorgt dat 
deze bestuursdocumenten op overzichtelijke wijze op het platform raadpleegbaar zijn. 

De jeugdbeleidsmedewerker houdt de jeugdraadsleden op de hoogte van het gevoerde jeugdbeleid en 
geeft indien nodig bijkomende uitleg bij de bestuursdocumenten. 

4. Ondersteuning jeugdraad (Art. 5. § 4. 2° Decreet Jeugdbeleid.) 

De jeugdbeleidsmedewerker is het aanspreekpunt voor de jongeren uit de jeugdraad, de 
jeugdbeleidsmedewerker stelt zich open en laagdrempelig op ten aanzien van de jeugdraadsleden die 
ondersteuning behoeven. 

Over het algemeen zorgt de jeugdbeleidsmedewerker ervoor dat de jongeren vertrouwd raken met het 
gevoerde jeugdbeleid in Menen. De jeugdbeleidsmedewerker brengt de jongeren kennis en inzicht bij 
over de verschillende actoren, de manier van werken, en de bestuursdocumenten aan de stad, zodanig 
dat de jeugdraadsleden er zelfstandig hun weg in kunnen vinden. 

Administratieve en logistieke ondersteuning 

Jeugdraadsleden kunnen bestuursdocumenten afdrukken bij de jeugddienst. 

De jeugdraadsleden kunnen de jeugdbeleidsmedewerker vragen om het secretariaat van de jeugdraad 
te bekleden, bijvoorbeeld door verslag te nemen van een vergadering, uitnodigingen op te stellen en te 
versturen, of andere documenten op te stellen. 

De jeugddienst stelt een gratis lokaal ter beschikking voor de bijeenkomsten van de jeugdraad. 
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Ondersteuning werking jeugdraad 

Tenzij de jeugdraad dit niet nodig acht is de jeugdbeleidsmedewerker aanwezig op vergaderingen van 
de jeugdraad. 

De jeugddienst en jeugdbeleidsmedewerker werken aan het begin van het werkjaar van de jeugdraad 
actief mee aan het opstellen van de lijst met stemgerechtigde leden door jongeren te proberen aan te 
trekken voor de jeugdraad. Om nieuwe jeugdraadsleden te vinden maken ze de zoektocht via 
verschillende communicatiekanalen onder de jongeren in Menen, Lauwe en Rekkem bekend. Ze 
stellen ook ieder werkjaar de jeugdverenigingen uit Menen, Lauwe en Rekkem op de hoogte van hun 
recht op afvaardiging. 

Bij de organisatie van vergaderingen, evenementen en projecten wordt de jeugdraad ondersteund 
door een medewerker van de jeugddienst. 

Financiële ondersteuning 

Op de stadsbegroting wordt jaarlijks een nominatieve werkingssubsidie voorzien voor de jeugdraad. 

5. Openbaarheid jeugdraad (Art. 5. § 4. 4° Decreet Jeugdbeleid.) 

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 kunnen door de jongeren opgevraagd 
worden bij de jeugddienst. De adviezen van de jeugdraad en de adviesvragen van het stadsbestuur 
worden ook op het online platform geplaatst. 

Goedkeuring 


