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ERKENNING 

 
ARTIKEL 1 
 
De gemeentelijke jeugdraad van Kalmthout, hierna "jeugdraad" genoemd, wordt door de 
gemeenteraad erkend, overeenkomstig het decreet lokaal jeugdbeleid van 9 december 
2016 
 
De jeugdraad moet uiterlijk zes maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad 
opnieuw worden erkend of opgericht. Het college van burgemeester en schepenen brengt 
het Ministerie van Jeugd hiervan op de hoogte binnen de 20 dagen.  
 
De gemeenteraad bepaalt volgende voorwaarden:  
 
1° de maatregelen waarmee het recht op informatie van de jeugdraad ten aanzien van het 
college van burgemeester en schepenen wordt gewaarborgd; 
 
2° de wijze waarop de jeugdraad wordt ondersteund; 
 
3° de wijze waarop het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerd 
standpunt over de uitgebrachte adviezen inneemt; 
 
4° maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de adviezen en de 
werkzaamheden van de jeugdraad.   
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DOELSTELLING 

 
ARTIKEL 2 
 
De jeugdraad is een adviesraad die wordt opgericht om de betrokkenheid bij jongeren en 
kinderen te verzekeren bij beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke 
dienstverlening en bij de evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en de uitvoering 
van het meerjarenplan van de gemeente. 
 
Met jeugdbeleid wordt bedoeld:  
 

• het beleid zoals bepaald in art 4.7° van de bijzondere wetten 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen; 

• het jeugdwerkbeleid, namelijk de beleidsmaatregelen naar kinderen en jongeren in 
hun vrije tijd; 

• het jeugdbeleid; alle beleidsmaatregelen naar kinderen en jongeren in alle 
levenssituaties. 

 
Met jeugdwerk wordt verstaan:  
 

• sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door kinderen 
en jongeren van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve 
begeleiding en ter bevordering van de algemene en de integrale ontwikkeling van 
de kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt 
georganiseerd door jongeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke 
openbare besturen of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

 
Met meerjarenplan wordt verstaan: 
 

• de strategische meerjarenplanning, vermeld in het decreet van 15 juli 2011 
houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse 
Gemeenschap en het Vlaams Gewest periodieke plan- en 
rapporteringverplichtingen kunnen worden voorgelegd.  

 
 
De jeugdraad heeft als doelstellingen:  
 
➔ Advies geven over alle aangelegenheden die te maken hebben met het jeugdbeleid; 
➔ Het contact en de samenwerking bevorderen tussen de Kalmthoutse jeugd, de 

verenigingen en de mensen die in Kalmthout met jeugd begaan zijn; 
➔ Trachten het volledige Kalmthoutse jeugdbeleid onder één noemer samen te brengen; 
➔ Bij zo veel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid 

bevorderen alsook de inspraak en participatie stimuleren; 
➔ Jeugdverenigingen en jeugdwerk promoten; 
➔ Een klankbord vormen voor de jeugddienst. 
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SAMENSTELLING EN STRUCTUUR 

 
ARTIKEL 3 
 
Paragraaf 1 
 
De jeugdraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. 
 
Paragraaf 2 
 
Kunnen lid zijn van de Algemene Vergadering: 
 
➔ De afgevaardigden van de jeugdverenigingen en jeugdorganisaties, zowel private als 

publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied 
van de gemeente Kalmthout; bv. chiro, scouts, jeugdatelier, kring…; 

➔ De afgevaardigden van de jeugdorganisaties en –instellingen, zowel private als 
publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op 
het grondgebied van de gemeente Kalmthout; bv. jeugdhuis, leerlingenraden, 
kinderopvang…; 

➔ Geïnteresseerde jongeren; 
➔ De schepen van jeugd als waarnemend lid; 
➔ Andere politieke mandatarissen als waarnemend lid. 
 
Kandidaten moeten als lid erkend worden door de Algemene Vergadering. De leden 
worden aan het begin van elk werkjaar op de eerste Algemene Vergadering erkend. 
 
Paragraaf 3 
 
Kunnen lid zijn van het Dagelijks Bestuur: 
 
➔ De afgevaardigden van de jeugdverenigingen en jeugdorganisaties, zowel private als 

publieke, die werken met vrijwilligers en een werking ontplooien op het grondgebied 
van de gemeente Kalmthout; 

➔ De afgevaardigden van de jeugdorganisaties en –instellingen, zowel private als 
publieke, die werken met professionele beroepskrachten en een werking ontplooien op 
het grondgebied van de gemeente Kalmthout; 

➔ Deskundige jongeren met een engagement in Kalmthout; 
➔ De schepen van jeugd als waarnemend lid; 
➔ Andere politieke mandatarissen als waarnemend lid. 
 
Het Dagelijks Bestuur moet uit minimum 4 en maximum 16 leden bestaan. 
 
Individuen die lid wensen te worden van het Dagelijks Bestuur stellen zich kandidaat bij de 
voorzitter, waarna de leden van zowel het Dagelijks Bestuur als van de Algemene 
Vergadering beslissen over de aanvaarding als lid. Dit gebeurt met een gewone 
meerderheid. 
 



     5 

Paragraaf 4 
 
Organisaties die voldoen aan de voorwaarden vermeld in paragraaf 1 en 2 en die lid 
wensen te worden van de Algemene Vergadering, kunnen schriftelijk vragen om leden te 
mogen aanduiden. 
 
Een organisatie die leden mag aanduiden deelt schriftelijk aan de jeugdraad mee welke 
twee personen zij als lid aanduidt. Deze personen moeten tussen 16 en 30 jaar oud zijn. 
Deze leeftijdsbeperking geldt echter niet voor de in paragraaf 1 en paragraaf 2 bedoelde 
professionele beroepskrachten en deskundigen. 
 
De organisatie kan de aangeduide leden vervangen in geval van overlijden, verhuis of 
verlaten van de organisatie, en deelt dat dan schriftelijk mee aan de jeugdraad. 
 
 
Paragraaf 5 
 
Bij het begin van elk werkjaar wordt aan de reeds erkende organisaties die leden mogen 
aanduiden een lijst gestuurd, waarop ze opnieuw leden mogen aanduiden. Als ze deze lijst 
niet terugsturen, blijven de vorige door hen aangeduide leden lid. 
 
Een organisatie kan geen leden aanduiden die reeds door een andere organisatie zijn 
aangeduid of reeds als individu zetelen. Eén persoon kan slechts één organisatie tegelijk 
vertegenwoordigen. 
De jeugdraad doet eveneens elk jaar een oproep naar nieuwe leden, niet aangesloten bij 
een reeds erkende organisatie. 
 
Paragraaf 6 
 
Alle organisaties die op het ogenblik van de goedkeuring van deze statuten door de 
gemeenteraad lid zijn van de jeugdraad, overeenkomstig de vorige statuten, mogen in 
afwijking van artikel 3, paragraaf 2 en 4, leden aanduiden overeenkomstig deze nieuwe 
statuten. 
 
Paragraaf 7 
 
Wanneer personen die als individu zetelen drie opeenvolgende vergaderingen zonder 
verwittiging niet bijwonen, worden ze geschrapt als lid. 
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BEVOEGDHEDEN 

 
ARTIKEL 4 
 
De bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur bestaan erin: 
 
➔ Advies geven over alle aangelegenheden die te maken hebben met het jeugdbeleid 

op vraag van het bestuur of op vraag van de leden van de Algemene Vergadering; 
➔ Op eigen initiatief advies uitbrengen over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er 

jeugdbelangen in het geding zijn; 
➔ Het organiseren van op jeugd gerichte activiteiten, aanvullend op het bestaande 

aanbod; 
➔ Ondersteuning van de jeugddienst door het samen uitwerken van projecten voor 

jongeren; 
➔ Het werkingsbudget van de jeugdraad beheren; 
➔ De agenda van de Algemene Vergadering opstellen; 
➔ Samenwerken met de kindergemeenteraad; 
➔ De werkwijze, de manier, de plaats, de datum van vergaderen bepalen in 

samenspraak met de leden van de Algemene Vergadering, Schepen van Jeugd en 
jeugdconsulent; 

➔ Waarnemers en deskundigen uitnodigen op de vergaderingen; 
➔ De adviezen voorleggen, motiveren en toelichten op de Algemene Vergadering. 

 
 

ARTIKEL 5 
 
De bevoegdheden van de Algemene Vergadering bestaan erin: 
 
➔ Goedkeuring geven over de toetreding van nieuwe leden bij het Dagelijks Bestuur en 

de Algemene Vergadering; 
➔ Het contact en de samenwerking bevorderen tussen de Kalmthoutse jeugd, de 

verenigingen en de mensen die in Kalmthout met jeugd begaan zijn; 
➔ Bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid 

bevorderen alsook de inspraak en participatie stimuleren; 
➔ Adviezen opmaken. 
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VERGADERING 

 
ARTIKEL 7 
 
Paragraaf 1 
 
De leden van de Algemene Vergadering vergaderen 4 keer per jaar.  
 
De leden van het Dagelijks Bestuur streven ernaar om maandelijks te vergaderen, met 
uitzondering van de maanden juli en augustus. 
 
De schepen van jeugd woont de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Algemene 
Vergadering indien mogelijk bij als waarnemend lid. 
 
Paragraaf 2 
 
Het gemeentebestuur stelt een lokaal ter beschikking voor de vergaderingen van de 
jeugdraad. 
 
 
ARTIKEL 8 
 
Paragraaf 1 
 
Alle leden, uitgezonderd de waarnemende leden, van de Algemene Vergadering, zoals 
genoemd in artikel 3, paragraaf 2 zijn stemgerechtigd. 
 
Alle leden, uitgezonderd de waarnemende leden, van het Dagelijks Bestuur, zoals 
genoemd in artikel 3, paragraaf 3 zijn stemgerechtigd. 
 
Paragraaf 2 
 
De leden van het Dagelijks Bestuur beslissen bij eenparigheid van stemmen. Indien er 
geen eenparigheid bereikt wordt, wordt het advies voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering. 
De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen zich indien gewenst onthouden van stemming. 
 
Als er een stemming plaatsvindt op de Algemene Vergadering, dan wordt deze besloten 
met een gewone meerderheid en het noteren van de minderheidsstandpunten in verslag 
en adviezen. 
 
 
ARTIKEL 9 
 
De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter. Extra vergaderingen 
kunnen indien nodig worden bijeen geroepen door het Dagelijks Bestuur of op vraag van 
minstens 1/3de van de leden van de Algemene Vergadering. 
 
Alle leden, en de organisaties die leden mogen aanduiden, ontvangen minstens zeven 
dagen voor de vergadering de agenda. 
 
Alle aanwezigen op de Algemene Vergadering tekenen het aanwezigheidsregister, waarin 
ze ook hun functie vermelden. 
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ARTIKEL 10 
 
Het Dagelijks Bestuur kiest uit zijn midden de voorzitter en de secretaris en wijst eventuele 
andere bestuursfuncties toe. De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring voor deze 
mandaten.  
 
Wanneer binnen het Dagelijks Bestuur geen eensgezindheid bestaat over de toewijzing 
van de functies van voorzitter en secretaris, neemt de Algemene Vergadering de 
beslissing. 
 
 
ARTIKEL 11 
 
De jeugdraad kan de organisatie van activiteiten overlaten aan een stuurgroep. Deze 
stuurgroep wordt samengesteld uit één of meerdere leden van de jeugdraad, eventueel 
aangevuld met andere geïnteresseerden of belanghebbenden. 
 
 



     9 

ADVIES 

 
ARTIKEL 12 
 
Het gemeentebestuur vraagt aan de jeugdraad advies over alle aangelegenheden, vermeld 
in het decreet lokaal jeugdbeleid. Dit houdt in de organisatie en inspraak van het 
gemeentelijk jeugdbeleid en onder de voorwaarden en termijnen bepaald in dat decreet. 
 
Het Dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering mogen het gemeentebestuur 
adviseren over alle aangelegenheden die de jeugdraad belangrijk acht. 
 
 
ARTIKEL 13 
 
Paragraaf 1 
 
Het Dagelijks Bestuur antwoordt binnen de maand na ontvangst op een vraag om advies. 
De jeugdraad bezorgt zijn adviezen schriftelijk aan het gemeentebestuur. 
 
Wanneer de jeugdraad niet binnen de maand op een vraag om advies antwoordt, betekent 
dat dat zij geen advies wenst uit te brengen. 
 
Paragraaf 2 
 
Alle adviezen die het Dagelijks Bestuur geeft, worden teruggekoppeld naar de leden van 
de Algemene Vergadering op de eerstvolgende Algemene Vergadering. Als de leden van 
de Algemene Vergadering nog opmerkingen hebben en/of afwijken van het advies, 
gegeven door het Dagelijks Bestuur zal er een nieuw advies worden geschreven of een 
stemming plaatsvinden met meerderheid van stemmen. 
 
 
ARTIKEL 14 
 
Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe op alle adviezen van de jeugdraad schriftelijk en 
gemotiveerd te antwoorden binnen een maand na ontvangst. 
 
 
ARTIKEL 15 
 
Indien nodig vindt er een overleg plaats tussen de verschillende adviesraden van de 
gemeente Kalmthout, zodat er een gezamenlijk standpunt gevormd kan worden rond 
bepaalde thema’s. 
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OPENBAARHEID 

 
ARTIKEL 16 
 
De verslagen van de jeugdraad zijn openbaar. Geïnteresseerden kunnen ze raadplegen 
via de jeugddienst.  
De verslagen van Dagelijks Bestuur en Algemene Vergadering worden in het kader van 
openbaarheid van bestuur ter kennisgeving op het college van burgemeester en 
schepenen voorgelegd.  
 
 

KOSTEN EN ADMINISTRATIE 

 
ARTIKEL 17 
 
De werkingskosten van de jeugdraad zijn ten laste van het gemeentebestuur.  
 
De administratie van de jeugdraad wordt verzorgd door de jeugdconsulent van de 
gemeente. Er wordt over gewaakt dat de jeugdconsulent tijd kan vrijmaken voor de 
jeugdraad.  
 
De jeugdconsulent ziet ook toe op het financieel beheer van de jeugdraad en woont de 
jeugdraadvergaderingen bij. 
 
 

SUBSIDIËRING 

 
ARTIKEL 18 
 
De jeugdraad adviseert, voor wat betreft de betoelaging van de jeugdwerkinitiatieven, 
overeenkomstig het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering 
van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.   
 
 

WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

 
ARTIKEL 19 
 
Enkel na advies van de jeugdraad kan de gemeenteraad beslissen deze statuten te 
wijzigen of aan te vullen. 
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