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Statuten 

 
 

Statuten 

Deze statuten gaan over de structuur en organisatie van de jeugdraad. Het is op basis van deze 
statuten dat de gemeenteraad de jeugdraad erkent. 

Decreet  

Deze statuten zijn 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. Doelstellingen 

“De jeugdraad is een adviesorgaan dat is opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen 
en jongeren te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke 
dienstverlening en bij de evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het 
meerjarenplan.” (Art. 2. 2° Decreet Jeugdbeleid.) 

De jongeren die zich engageren voor de jeugdraad geven advies aan het stadsbestuur voor een goed 
jeugdbeleid. Daarnaast zijn deze jongeren ook een aanspreekpunt voor alle jongeren uit Menen, 
Lauwe en Rekkem. De jeugdraad gaat aan beide kanten het gesprek aan. 

De jeugdraad tracht de relaties tussen de jongeren en jeugdverenigingen in Menen, Lauwe en Rekkem 
te bevorderen. 

Tot slot heeft de jeugdraad als doel om activiteiten en evenementen te organiseren die inspelen op de 
noden van jongeren uit Menen, Lauwe en Rekkem, of anderen daarin te ondersteunen. 

3. Structuur jeugdraad De Klinke 

De jeugdraad bestaat uit een groep van jeugdraadsleden onder wie er een voorzitter wordt gekozen. 
De voorzitter fungeert als eerste aanspreekpunt voor het stadsbestuur en de jongeren uit Menen, 
Lauwe en Rekkem. 

Binnen de groep van jeugdraadsleden wordt er een stuurgroep gevormd. Deze telt tussen de 5 en 10 
leden die worden verkozen onder de jeugdraadsleden, waarbij al zeker de voorzitter er deel van 

                                                 
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. 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20180101_decreet-lokaal-jeugdbeleid_gecoordineerd.pdf
https://codex.vlaanderen.be/
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uitmaakt. Het zijn zij die door het stadsbestuur het nauwst betrokken worden om advies te geven. 
Indien er minder dan 10 jeugdraadsleden zijn, hoeft er geen stuurgroep gevormd te worden. 

De jeugdraad kan aparte afdelingen of werkgroepen oprichten. 

4. Samenstelling van de jeugdraad 

De 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 jeugdorganisatie in Menen, 

Lauwe of Rekkem. 

Maximum 1/3 van de stemgerechtigde leden van de jeugdraad mag bestaan uit personen die lid zijn 
van een en dezelfde jeugdvereniging uit Menen, Lauwe of Rekkem. 

Maximum 2/3 van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht. 

De jeugdraad en het stadsbestuur streven een evenredige vertegenwoordiging na van jongeren met 
een diverse achtergrond, met in de eerste plaats een evenredige vertegenwoordiging uit de drie 
gemeenten. 

5. Statuut jeugdraadsleden 

Ieder jeugdraadslid kan initiatief nemen om te vergaderen. 

Ieder jeugdraadslid of groepje van jeugdraadsleden kan een advies uitwerken en opstellen. Om een 
bepaald advies te geven aan het stadsbestuur, of om andere belangrijke beslissingen te nemen, is er 
onder alle stemgerechtigde leden van de jeugdraad een gewone meerderheid aan voorkeursstemmen 
nodig. Het is in de eerste plaats de stuurgroep die het advies aan het stadsbestuur voorlegt en met hen 
bespreekt. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het beheer van de materiële en financiële middelen van de 
jeugdraad. Ze heeft daarbij een autonoom beslissingsrecht, maar zal zich steeds moeten 
verantwoorden t.a.v. de jeugdraadsleden. Ze is ook verantwoordelijk voor het organiseren van 
minimum twee algemene vergaderingen voor alle jongeren uit Menen, Lauwe en Rekkem, en 
eventueel voor het organiseren van een schepenoverleg. 

Huishoudelijk reglement en afsprakennota 

De jeugdraad beschikt over een huishoudelijk reglement waarin de werking verder wordt 
geconcretiseerd en een afsprakennota, waarin de afspraken tussen de jeugdraad en het stadsbestuur 
worden bepaald. 
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Goedkeuring 


