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Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd.                                                                 
Goedkeuring van het huishoudelijk reglement. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, Artikel 41, 2°. 
De beslissing van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende de erkenning van de 
stedelijke Adviesraad voor de Jeugd en de goedkeuring van de statuten. 

Relevante documenten 

Het Huishoudelijk Reglement van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. 

Feiten/context/motivering 

De stedelijke Adviesraad voor de Jeugd heeft als algemene opdracht het bevorderen van 
een integraal jeugdbeleid in het belang van alle jongeren in Ronse. 

De concrete werking en de wijze waarop beslissingen tot stand komen van de Algemene 
vergadering, de Stuurgroep en de Werkgroepen, zijn vastgelegd in dit huishoudelijk 
reglement. 

Op de algemene vergadering van de Stedelijke Adviesraad voor de Jeugd van 19 september 
2020 werd het voorstel van nieuw huishoudelijk reglement goedgekeurd. 

Voordracht 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen. 

Besluit: Met algemene stemmen : 
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Enig artikel:  
Het huishoudelijk reglement van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd goed te keuren, als 
volgt : 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT STEDELIJKE ADVIESRAAD VOOR DE JEUGD 

Hoofdstuk I. Structuur 
Artikel 1 

De stedelijke Adviesraad voor de Jeugd is als volgt gestructureerd : 
a. een algemene vergadering 
b. een stuurgroep 
c. eventuele werkgroepen. 

Hoofdstuk II. Algemene Vergadering 
Artikel 2 Samenstelling 
De algemene vergadering van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd bestaat uit 
stemgerechtigde leden en niet–stemgerechtigde leden met een adviserende stem. 
Stemgerechtigde leden : 
a) elke vereniging, actiegroep, organisatie of instelling die een actieve jeugdwerking 

heeft binnen het grondgebied van de stad kan maximum twee afgevaardigden 
aanduiden 

b) elke onderwijsinstelling en de leerlingenraden gevestigd in de stad kunnen één 
afgevaardigde aanduiden 

c) elke instelling die met haar dienstverlening kinderen en jongeren bereikt kan één 
afgevaardigde aanduiden 

d) elke geïnteresseerde jongere, aan te duiden volgens de procedure vermeld in artikel 3. 
Gedeeltelijk stemgerechtigde leden : 

- elke politieke partij met een jongerenwerking kan één afgevaardigde aanduiden. 
Deze leden hebben stemrecht, behalve bij stemmingen over volgende zaken : 
- adviezen gericht aan de gemeenteraad van Ronse 
- alle andere zaken en acties met betrekking tot de gemeenteraad en het 

stadsbestuur van Ronse 
Niet –stemgerechtigde genodigden met adviserende stem : 
˗ schepen van jeugd 
˗ stedelijke ambtenaar (jeugdwerker) belast met het bijwonen van de vergaderingen 

van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd en het waarnemen van het secretariaat 
˗ coördinator van het stedelijk jeugdcentrum. 
De Algemene Vergadering kan te allen tijde niet-stemgerechtigde genodigden met 
adviserende stem aanduiden. 
Artikel 3 Procedure van samenstelling 
a. elk jaar worden bij het begin van het werkjaar (1 september – 31 augustus) alle 

verenigingen, actiegroepen, organisaties, instellingen, onderwijsinstellingen en 
andere instellingen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de algemene 
vergadering aangeschreven met de vraag hun afgevaardigden aan te duiden.  

 Bij het versturen van de subsidiedossiers zal gevraagd worden naar de huidige 
afvaardiging van de erkende jeugdwerkinitiatieven binnen de algemene vergadering 
van de Jeugdraad. 
Deze afgevaardigden worden in volle vrijheid aangeduid door de betrokken 
vereniging, organisatie, instelling of dienst en moeten aan de volgende voorwaarden 
voldoen : 
˗ minimum zestien jaar en maximum 30 jaar zijn 
˗ actief betrokken zijn bij de werking waarvoor ze worden aangeduid 
˗ geen politiek mandaat uitoefenen 
˗ de engagementsverklaring van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd     

ondertekenen. 
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b. elk jaar, bij het begin van het werkjaar, wordt er via verschillende informatiekanalen 

een oproep gelanceerd in de stad opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat 
zouden stellen voor de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. 
Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden : 
˗ minimum zestien jaar en maximum 30 jaar zijn; kandidaten ouder dan 30 jaar 

kunnen mits goedkeuring van de Algemene Vergadering wel een niet-
stemgerechtigde, adviserende rol opnemen 

˗ geen politiek mandaat uitoefenen 
˗ opgave van specifieke motivatie voor kandidaatstelling 
˗ de engagementsverklaring van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 

ondertekenen 
˗ bij voorkeur woonachtig zijn in Ronse en of actief zijn binnen het 

verenigingsleven in Ronse. 
Indien er meer kandidaten als onafhankelijk geïnteresseerd lid zijn dan één vijfde 
van het aantal leden afgevaardigden onder a) kan de algemene vergadering de 
kandidaturen (voor onafhankelijk geïnteresseerden) selecteren tot één vijfde 
stemgerechtigde leden. De andere kandidaten geïnteresseerde leden worden 
opgenomen als waarnemende leden.  

c. na de samenstelling van de algemene vergadering met de leden onder a) en b) kan 
de gemeenteraad, indien nodig en wenselijk, stemgerechtigde leden aanduiden voor 
filosofische en ideologische strekkingen die niet vertegenwoordigd zijn in de 
algemene vergadering, mits aanvaarding door de algemene vergadering. 

d.  ten hoogste 2/3de van de leden van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd mag 
van hetzelfde geslacht zijn. 

Artikel 4 Plichten en rechten leden 
Alle leden van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd wordt gevraagd een 
engagementsverklaring van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd te ondertekenen 
waarin de volgende elementen vastgelegd worden :  
a. plichten van het lid : 

˗ onderschrijven van de doelstellingen van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
en actief meewerken aan de realisatie van deze doelstellingen 

˗ bijwonen van de algemene vergadering van de stedelijke Adviesraad voor de 
Jeugd tenzij men verhinderd is door overmacht of een andere belangrijke reden, 
waarbij men zich telkens uitdrukkelijk zal verontschuldigen, ten laatste op de 
avond voor de samenkomst. Indien men zich voor de tweede keer op rij niet 
verontschuldigt, zal vanaf dat moment het stemrecht niet meer meegeteld worden 
in de berekening van het totaal aantal (benodigde) stemmen van de Algemene 
Vergadering tot dat de persoon in kwestie opnieuw aanwezig is 

˗ leden van de stuurgroep : zich informeren over het jeugdbeleid door lectuur, 
bijscholing, vorming, contacten met jongeren en andere betrokkenen bij het 
jeugdbeleid 

˗ een maatschappelijke visie op nahouden waarbij racisme en onverdraagzaamheid 
uitgesloten worden 

˗ grondig informeren van de achterban binnen de vereniging, organisatie of 
instelling over de werkzaamheden van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd  

˗ geregeld overleg plegen binnen de vereniging, organisatie of instelling in functie 
van het opsporen van behoeften, ideeën en verwachtingen inzake jeugdbeleid. 

˗ afgevaardigden van gesubsidieerde jeugdverenigingen worden geacht aanwezig 
te zijn op de jaarlijkse bespreking van de subsidieverdeling. 
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b. rechten van het lid : 
˗ spreekrecht op alle vergaderingen van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
˗ stemrecht in de algemene vergadering, met uitzondering van de  

niet-stemgerechtigde genodigden  
˗ inzagerecht in alle documenten en dossiers die het gemeentebestuur ter 

beschikking stelt van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd. 
Artikel 5 Ontslag leden algemene vergadering 
Aan het mandaat van de leden wordt een einde gesteld : 

a. door de intrekking van hun opdracht door de (jeugd)vereniging, organisatie of 
instelling welke zij vertegenwoordigen.  

         Deze intrekking moet schriftelijk of via mail en gemotiveerd aan de voorzitter van 
de stedelijke Jeugdraad meegedeeld worden.  

         Op de eerstvolgende algemene vergadering zal dit besproken worden en zal er 
indien nodig schriftelijk of via mail gevraagd worden om zo vlug mogelijk in een 
nieuwe afvaardiging te voorzien. 

         Indien er reeds sprake is van een nieuwe afvaardiging, zullen nieuwe kandidaat-
leden ter aanvaarding aan de algemene vergadering voorgelegd worden. 

b. door het ontslag van de betrokkene zelf uit de Stedelijke Adviesraad voor de 
Jeugd of uit de (jeugd)vereniging, organisatie of instelling.  

         Dit ontslag moet schriftelijk of via mail meegedeeld worden door de betrokkene of 
door de (jeugd)vereniging, organisatie of instelling aan de voorzitter van de 
stedelijke Jeugdraad. 

         Op de eerstvolgende algemene vergadering zal van dit ontslag kennis genomen 
worden. Indien nodig zal er via mail of schriftelijk gevraagd worden om zo snel 
mogelijk te voorzien in een nieuwe afvaardiging.  

         Indien er reeds sprake is van een nieuwe afvaardiging, zullen nieuwe kandidaat-
leden ter aanvaarding aan de algemene vergadering voorgelegd worden. 

c. door drie opeenvolgende onwettige afwezigheden (zonder verontschuldiging en 
volmacht). De stuurgroep zal de afwezigheid vaststellen en het ontslag meedelen 
aan de (jeugd)vereniging, organisatie of instelling. Ook de algemene vergadering 
van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd zal hiervan op de hoogte gebracht 
worden. 

 De persoon in kwestie zal van dit ontslag schriftelijk op de hoogte gebracht 
worden. 

 De voorzitter of verantwoordelijke van de (jeugd)verenging, organisatie of 
instelling zal schriftelijk gevraagd worden om zo vlug mogelijk in een nieuwe 
afvaardiging te voorzien. 

d. indien de engagementsverklaring niet nageleefd wordt, zal door de algemene 
vergadering het ontslag gegeven worden en nadien schriftelijk bevestigd worden. 

Artikel 6 
Afwijkingen op de voorgaande artikels zijn mogelijk mits goedkeuring door de 
algemene vergadering. 
Artikel 7 Werkwijze Algemene Vergadering 
De algemene vergadering komt idealiter 5 keer per jaar samen.  
Verder wordt er ook nog een algemene vergadering bij elkaar geroepen telkens 
wanneer de stuurgroep het noodzakelijk vindt.  
Op vraag van 1/3de van de leden van de algemene vergadering dient deze binnen de 
twee weken samengeroepen te worden door de stuurgroep. 
Om geldig te kunnen vergaderen en een geldige stemming te kunnen houden binnen 
de algemene vergadering moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden 
aanwezig of via een volmacht vertegenwoordigd zijn. 
Een algemene vergadering zal maximum 2 uur in beslag nemen, tenzij anders en op 
voorhand afgesproken. Personen die niet langer dan 2 uur aanwezig zouden kunnen 
zijn, worden nog steeds als aanwezig opgenomen in het verslag. 
Iedereen is welkom op de algemene vergaderingen van de Jeugdraad als waarnemer. 
Waarnemers genieten niet van de rechten van de leden van de Jeugdraad. 
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Artikel 8 Uitnodigingen 
De uitnodigingen worden minstens 10 werkdagen voor de vergaderdatum schriftelijk of 
via mail verstuurd. 
Op de uitnodiging staat naast de plaats, datum en uur van de vergadering ook nog de 
agenda die door de stuurgroep bepaald wordt. 
De uitnodigingen moeten ondertekend zijn door de voorzitter. Wanneer de voorzitter 
verhinderd is, worden de uitnodigingen ondertekend door de ondervoorzitter. 
Over onderwerpen die niet op de agenda staan; kan geldig beraadslaagd worden 
wanneer 2/3de van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden 
hiermee akkoord gaat. 
Verontschuldigingen worden vooraf aan de voorzitter van de Jeugdraad gemeld. 
Artikel 9 Bevoegdheden 
De algemene vergadering is bevoegd voor : 
*  het opmaken van de adviezen van de Jeugdraad als eindverantwoordelijke  
*  de beslissingsbevoegdheid over de adviezen  
*  het wijzigen van de statuten 
*  het goedkeuren van het financieel verslag 
*  het aanvaarden en uitsluiten van een lid (op aanraden van de stuurgroep) 
*  het aanvaarden en afzetten van de leden van de stuurgroep. 
Alle beslissingen worden met een gewone meerderheid (de helft + 1) van de 
aanwezige stemgerechtigde of via volmacht vertegenwoordigde stemgerechtigde leden 
genomen. 
Artikel 10 Stemming 
Om een geldige stemming te kunnen houden in de Algemene Vergadering moet 
tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn of via volmacht 
vertegenwoordigd zijn. 
Wanneer het binnen de algemene vergadering over een bepaalde materie tot een 
stemming komt dan is de uitslag van deze stemming pas geldig bij een gewone 
meerderheid (of meer voor- dan tegenstemmen). 
Wanneer er gestemd moet worden over kandidaat - leden of leden moet 2/3de van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Indien 2/3de van de stemgerechtigde of 
vertegenwoordigde leden dit vraagt, gebeurt de stemming geheim. 
Over wijzigingen aan de statuten kan maar geldig beraadslaagd worden wanneer dit 
uitdrukkelijk op de agenda staat en wanneer 2/3de van de stemgerechtigde leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Een beslissing tot wijziging van de statuten kan maar genomen worden met een 2/3de 
meerderheid van de stemmen. 
Wanneer op de eerste vergadering die 2/3de aanwezigheid niet bereikt wordt, kan er 
een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan 
beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 
leden. Deze 2de algemene vergadering dient 2 weken na de eerste plaats te vinden. 
Uitnodigingen voor deze tweede algemene vergadering moeten tenminste 5 
werkdagen voor de vergadering schriftelijk of per mail verstuurd worden. 
Elk stemgerechtigd lid van de algemene vergadering beschikt over 1 stem en kan zich 
via een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd 
lid van de algemene vergadering. 
Een stemgerechtigd lid kan slechts 1 ander stemgerechtigd lid via een schriftelijke 
volmacht vertegenwoordigen. 
Artikel 11 Secretariaat  
Van elke algemene vergadering wordt er binnen de 10 werkdagen door de secretaris 
een verslag opgemaakt en overgemaakt aan de stuurgroep. 
Dit verslag wordt meegestuurd met de uitnodiging voor de eerstvolgende algemene 
vergadering. 
Bij aanvang van de algemene vergadering wordt er gevraagd het verslag goed te 
keuren en kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden. 
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Vervolgens zal het goedgekeurde verslag ter kennisname aan het College van 
Burgemeester en Schepenen overgemaakt worden. 

Hoofdstuk III  Stuurgroep 
Artikel 12 Samenstelling en wijze van toetreden 
De algemene vergadering kiest om de 3 jaar een stuurgroep/dagelijks bestuur van 
minimum 3 leden. 
De stuurgroep bestaat uit het bestuur van de stedelijke Jeugdraad (voorzitter, 
(ondervoorzitter), secretaris en penningmeester) aangevuld met maximum 2 vaste 
afgevaardigden uit de algemene vergadering. 
De schepen van jeugd, coördinator van het jeugdcentrum en de jeugdwerker belast 
met de Jeugdraad zijn waarnemende genodigden.  
Elke (jeugd)vereniging, organisatie of instelling kan met 1 afgevaardigde in de 
stuurgroep zitten.  
Meerdere afgevaardigden per vereniging zijn mogelijk mits goedkeuring door de 
algemene vergadering. 
Om deel te kunnen uitmaken van de stuurgroep, moet je als stemgerechtigd lid twee 
algemene vergaderingen bijgewoond hebben. 
Kandidaat – leden voor de stuurgroep stellen zichzelf kandidaat of worden 
voorgedragen. 
Kandidaat – leden zijn pas aanvaard wanneer 2/3de van de aanwezige 
stemgerechtigde leden akkoord zijn. 
Artikel 13 Stuurgroepwissels en functies  
Er komt automatisch een einde aan het lidmaatschap van een stuurgroeplid wanneer 
de persoon in kwestie niet langer deel uitmaakt van de algemene vergadering. 
De stuurgroep kan wissels in eerste instantie zelf goedkeuren. Maar een wissel wordt 
pas definitief na goedkeuring door de algemene vergadering. 
Bij wissels worden de functies binnen de stuurgroep tijdelijk herverdeeld om de werking 
van de stuurgroep niet in gevaar te brengen.  
Op de eerstvolgende algemene vergadering wordt de tijdelijk ingevulde functie 
opnieuw opengesteld of wordt de herverdeling goedgekeurd door de algemene 
vergadering. 
Artikel 14 
De stuurgroep komt minimum om de 8 weken samen, behalve in juli en augustus.  
Artikel 15 Bevoegdheden 
De stuurgroep verzekert de dagelijkse werking van de stedelijke Adviesraad voor de 
Jeugd. 
De stuurgroep belegt de zittingen van de algemene vergaderingen en bepaalt de 
agenda.  
De stuurgroep bereidt de algemene vergaderingen voor en geeft opvolging en 
uitvoering aan de beslissingen van de algemene vergadering. 
Artikel 16 
De kasgelden worden beheerd door de penningmeester. 
Deze brengt regelmatig verslag uit aan de stuurgroep en de algemene vergadering. 

Hoofdstuk IV  Werkgroepen 
Artikel 17 
De stuurgroep kan steeds werkgroepen oprichten.  
Werkgroepen worden opgericht afhankelijk van geplande activiteiten of evenementen. 
Na afloop van de activiteit of evenement waarvoor de werkgroep opgericht werd, zal de 
werkgroep ontbonden worden. 
Elk lid van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd kan hieraan deelnemen.  
Ook andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen kunnen lid worden van de 
werkgroep. 
Er kunnen ook extra werkgroepleden gezocht worden via een actieve werving buiten 
de stedelijke Jeugdraad. 
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Hoofdstuk V  Gedragscode op vergadermomenten 
Artikel 18 
Tijdens de vergaderingen worden de volgende omgangsregels in acht genomen : 
˗ wanneer we de vergadering vroeger moeten verlaten dan melden we dit bij 

aanvang van de vergadering  
˗ we hebben op zijn minst het verslag gelezen 
˗ we laten elkaar uitspreken  
˗ we luisteren actief naar elkaar 
˗ we houden geen gezellig onderonsje met onze buur 
˗ we vragen het woord 
˗ gsm’s worden op stil gezet of uitgezet. 

Hoofdstuk VI Ontbinding stedelijke Adviesraad voor de Jeugd 
Artikel 19 
Bij de ontbinding van de stedelijke Adviesraad voor de Jeugd zullen na het afsluiten 
van de rekening, alle gelden en middelen overgemaakt worden aan de Stad Ronse. 

Hoofdstuk VI  Erkenning 
Artikel 20 
De stedelijke Adviesraad voor de Jeugd vraagt zijn erkenning aan de gemeenteraad en 
legt daartoe zijn huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor. 

 
 

Namens de raad: 
Algemeen directeur Voorzitter 
get. Linda Vandekerkhove get. Diederik Van Hamme 
 

Voor eensluidend uittreksel: 
 
 
 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Diederik Van Hamme 
Algemeen directeur Voorzitter 


