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INFO-FICHE jeugdraden – juridisch kader

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid


Elke gemeenteraad richt een jeugdraad op (of erkent een bestaande) - om voor subsidiëring in aanmerking te komen en
met het oog op de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het jeugdbeleid,
in het bijzonder in het kader van het meerjarenplan.



De gemeentelijke jeugdraad is samengesteld uit:
 de afgevaardigde van de geïnteresseerde plaatselijke jeugdwerkinitiatieven die een actieve werking of rekrutering
kunnen aantonen ten aanzien van kinderen en jongeren uit de gemeente;
 geïnteresseerde kinderen en jongeren uit de gemeente, gecoöpteerd door de jeugdraad.



Politieke mandatarissen kunnen geen lid zijn van de jeugdraad.
NOOT: Het decreet Lokaal Jeugdbeleid gaat dus verder dan de bepaling uit het gemeentedecreet: Naast “leden van
gemeenteraad en college” omvat deze verbodsbepaling OCMW-mandatarissen.



Het lidmaatschap van de jeugdraad kan niet als voorwaarde voor lokale subsidiëring worden gesteld.



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.



Het college van burgemeester en schepenen en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie motiveren bij
het nemen van beslissingen waarom het college het advies van de jeugdraad niet of maar gedeeltelijk volgt.



De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden van de werking van de jeugdraad, en in elk geval:
 de maatregelen waarmee het recht op informatie t.o.v. het college wordt gewaarborgd;
 de wijze waarop de jeugdraad wordt ondersteund;
 de wijze waarop het college een gemotiveerd standpunt over adviezen inneemt;
 de maatregelen m.b.t. de openbaarheid van adviezen en werkzaamheden van de jeugdraad

 Gemeentelijke jeugdraden kunnen - om de twee jaar - gemeentebestuur voordragen voor de toekenning van de prijs,
vermeld in artikel 6 van het decreet van 6 juli 2012. Criteria voor de toekenning van deze prijs zijn vernieuwende
kwaliteiten, beleidsparticipatie aan, de aandacht voor duurzame ontwikkeling, bereik van nieuwe en diverse
doelgroepen, vernieuwende aspecten inzake jeugdcultuur; en de inspanningen voor het buitenspelen van kinderen.

(uit besluit)
NOOT: Verder blijven ook de bepalingen uit artikel 200 van het Gemeentedecreet (algemene regels voor lokale
adviesorganen) van toepassing! Samengevat: De gemeenteraad regelt de werking en samenstelling van de raden, de
2/3e regel qua geslacht is van tel en alle adviezen en verslagen gaan ook naar gemeenteraad…
En ook de inhoud van het Cultuurpact blijft van kracht: alle representatieve verenigingen en alle ideologische en
filosofische strekkingen worden – zonder discriminatie – betrokken bij het cultuurbeleid (inclusief jeugdbeleid)
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