Huishoudeliik reglement
Gemeentetijke Jeugdraad Assenede

Art. 1 / Doet
De gemeentelijke jeugdraad Assenede, afgekort GJA heeft als doel

-

initiatiel hetzij op vraag van de gemeentelijke
jeugdaangelegenheden,
planning en uitbouw van de
overheid, over de
jeugdinfrastructuur in de gemeente.
Het nemen van initiatieven om de belangen van de georganiseerde en
niet-georganiseerde jeugd te bevorderen.
lnteresse voor het gemeentebeleid en inspraak stimuleren bij zoveel mogelijk
kinderen en jongeren.
Onderzoek, documentatie en informatie ten behoeve van de jeugdraad en zijn
leden.
Uitwisselen van informatie tussen jeugdraad en andere raden.
Het geven van advies, hetzu op eigen

Art. 2 / Samenstelling en structuur
De gemeentelijke jeugdraad bestaat uit een algemene vergadering, een dagelijks bestuur

en eventuele werkgroepen.

51 Algemene vergadering
De algemene vergadering van de gemeentelijke jeugdraad bestaat uit volgende leden:
Elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerkÍng

heeft, en welke twee stemgerechtigde mandatarissen mogen afgevaardigden.
Stemgerechtigde gecoópteerde van de niet georganiseerden tot maximum 1/5 van
de aangesloten organisaties met als bijkomende voorwaarde dat de gecoópteerde
d ri e algemene vergad eringen hebben bijgewoond.
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Ten hoogste twee derde van de leden van de jeugdraad is van hetzelfde geslacht. Enkel bij
gebrek aan kandidaten kan hiervan worden afgeweken.
Niet stemgerechtigde. raadgevende leden zijn:

-

De schepen van jeugd.

Uitgenodigdewaarnemers.
De door het College van burgemeester en Schepenen aangewezen ambtenaar
Afgevaardigden van regionale, provinciale, nationale en internationale
overkoepelende verenigingen.

Stemeerechtigde leden

.

-

Om een stemgerechtigde te kunnen aanwijzen moeten de jeugdorganisaties,
diensten, instellingen of politieke jongerenbewegingen hun werking en zetel in de
gemeente hebben.
De afgevaardigden van de verenigingen en de gecoópteerde leden moeten aan
volgende voorwaarden voldoen:
Lid zijn van de organisatie die zijvertegenwoordigen
Geen politiek mandaat noch belast zijn met een overheidsfunctie waarin
toezicht over de jeugd-aangelegenheden wordt u itgeoefend.
Minstens 16 jaar oud zijn op de dag van hun aanstelling
Zij mogen niet meer dan één organisatie vertegenwoordigen
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Beëindigen mandaat

Aan het mandaat van stemgerechtigde afgevaardigde wordt een einde gesteld

Door de intrekking van hun opdracht door de organisatie, vereniging of instelling
welke zij vertegenwoordigen. Deze intrekking moet schriftelijk en gemotiveerd aan
het dagelijks bestuur worden toegezonden.
Door ontslag van de betrokkene zelf uit de jeugdraad of de organisatie. Dit ontslag
moet schriftelijk meegedeeld worden door de betrokkene of de organisatie aan het
dagelijks bestuur.
Door aanvaarden van een politiek mandaat.
Beëindigen Iidmaatschap

Aan het lidmaatschap van de gemeentelijke jeugdraad wordt een einde gesteld:

-

Door ontslag van de betrokken organisatie of de gecoópteerde zelf uit de jeugdraad.
Dit ontslag moet meegedeeld worden door de betrokken organisatie of
gecoópteerde aan het dagelijks bestuur.
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Door drie afwezigheden in hetzelfde werkjaar.

Elke twee jaar zal de algemene vergadering de lijst van aangesloten verenígingen
actualiseren. Tijdens de samenstelling van deze lijst kunnen nieuwe verenigingen
toegevoegd worden, of kan er een einde gesteld worden aan het lidmaatschap van een
vereniging.

Enqagementsverktaring voor werkÍng jeugdraad

-

Minstens één activiteit per jaar en per leeftijdsgroep. (5-9 jarigen, 10-12 jarigen,
12-16 jarigen, +1 6 jarigen).
Het houden van minstens 4 algemene vergaderingen.

$ 2 Dagetijks Bestuur
De algemene vergadering kiest bij geheime stemming het dagelijks bestuur uit

stemgerechtigde leden die zich kandidaat stellen.
De verkozenen van het dagelijks bestuur verdelen onderling de taken.

Duur van de mandaten

-

De duur van de mandaten bedraagt twee jaar. Wanneer het mandaat van een lid

van het dagelijks bestuur tussentijds vacant wordt wijst de algemene vergadering
een opvolger aan tot het eÍnde van de lopende periode van twee jaar.
Leden van het dagelijks bestuur kunnen ontslag geven bij middelvan een brief
gericht aan de voorzitter van de jeugdraad.
Een stemgerechtígd lid van het dagelijks bestuur verliest zijn mandaat wanneer hry
ophoudt te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn.

Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van het huishoudetiik reqlement.
ontbinding van de jeugdraad.
De algemene vergadering kan het huishoudelijk reglement slechts goedkeuren of wijzigen

indien de goed te keuren tekst of aan te brengen wijzigingen in de oproepingsbríef is
vermeld en wanneer minimum twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Zijn twee/derde van de stemgerechtigde leden op deze vergadering niet aanwezig, dan kan
een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone
meerderheÍd van stemmen beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal leden.
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De algemene vergadering kan slecht de ontbinding van de jeugdraad uitspreken wanneer
twee/derde van haar stemgerechtigde leden aanwezig is, Wordt aan deze vereiste niet

voldaan, dan kan een tweede buitengewone vergadering bijeengeroepen worden die geldig
beraadslaagt en besluit, welke het aantal der aanwezige leden ook zij. Besluiten worden
genomen met een tweederde meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden.
Rekeningen

jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begrotingen voor volgend jaar
voorgelegd de algemene vergaderi ng.
Elk

De kasgelden worden beheerd door de penningmeester; acht dagen voor de algemene
vergadering zien minstens twee leden van het dagelijks bestuur de kasgelden en

rekeningen na. De penningmeester brengt aan de algemene vergadering verslag uit.
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Vou,toÍb.
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