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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
JEUGDRAAD De Pinte-Zevergem
Hoofdstuk 1: Algemene vergadering
Art. 1

De algemene vergadering komt minstens vijfmaal per jaar samen. Deze
vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, of op schriftelijk verzoek
aan de voorzitter van minstens 1/4de van de stemgerechtigde leden.
Daarnaast kan de voorzitter ten allen tijde binnen de vijf werkdagen een
spoedvergadering bijeenroepen voor hoogdringende zaken.

Art. 2

Een ambtenaar van de gemeentelijke jeugddienst bezorgt het verslag, dat
opgesteld werd door de secretaris van het bestuur; de agenda, die door het
bestuur vastgesteld werd en eventueel voorbereidende documenten, die
noodzakelijk zijn voor de bespreking en dit 14 kalenderdagen voor de algemene
vergadering.
Alle leden van de Algemene Vergadering kunnen tot maximum 24 uur voor de
vergadering punten aan de agenda toevoegen. Dit dient schriftelijk te gebeuren
bij het bestuur.

Art. 3

De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter. Indien de voorzitter
niet aanwezig is, wordt de taak overgenomen door de ondervoorzitter indien er
een ondervoorzitter aangesteld. Indien er geen ondervoorzitter is, neemt een
ander bestuurslid alle taken van de voorzitter over.

Art. 4

De algemene vergadering is openbaar. Al de documenten van de jeugdraad zijn
beschikbaar op de jeugddienst voor iedere geïnteresseerde burger. De jeugdraad
engageert zich ook om dit online ter beschikking te stellen.

Art. 5

§1.Bij stemming moet minstens de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig
zijn. Indien er onvoldoende leden aanwezig zijn, wordt de stemming verplaatst
naar een volgende vergadering die bijeengeroepen wordt binnen de 14
kalenderdagen, waar men zal stemmen ongeacht het aantal aanwezigen. Deze
tweede vergadering kan in geen geval dezelfde dag doorgaan.
§2. Voor de aangelegenheden bepaald in art. 22 a,g,h,j van de statuten dienen
er tenminste 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn.

Art. 6

§1. De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij volstrekte
meerderheid (de helft plus 1) van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder
rekening te houden met de onthoudingen.
§2. Voor de aangelegenheden bepaald in art. 22 a,g,h,i, j van de statuten
worden de beslissingen met een 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen, zonder rekening te houden met de onthoudingen.
§3. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 7

§1. De stemming gebeurt mondeling.
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§2. De stemming aangaande personen dient schriftelijk te gebeuren
Hoofdstuk 2: Het bestuur
Art. 8

Het bestuur vergadert naargelang de nood, maar minstens eenmaal voor elke
algemene vergadering van de jeugdraad. De vergadering wordt bijeengeroepen
door één van de bestuursleden.

Art. 9

De leden worden schriftelijk opgeroepen per mail, minstens vijf kalenderdagen
vóór de vergadering.

Art. 10 Om een geldig besluit te kunnen nemen, is de aanwezigheid van minstens de
helft van de stemgerechtigde leden van het bestuur vereist. Is die voorwaarde
niet vervuld, dan wordt het bestuur binnen de 14 kalenderdagen opnieuw
samengeroepen met dezelfde agenda en kan hij geldig beraadslagen, mits
aanwezigheid van twee stemgerechtigde leden.
Art. 11 Beslissingen van het bestuur worden genomen door de stemgerechtigde leden bij
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zonder rekening te
houden met onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Art. 12 De stemming gebeurt mondeling.
Art. 13 a)
-

Tot de taak van de voorzit(s)ter behoort:
Voorzitten van het bestuur en de algemene vergadering
Opvolgen van de dagelijkse werking van de jeugdraad
Overleggen met het bestuur, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris
Overleg met de jeugdconsulent
Verlenen van spreekrecht
Handhaven van de openbare orde tijdens vergaderingen
Belangen verdedigen van de jeugd
Aandacht hebben voor het jeugd(werk)beleid
Vertegenwoordigen van de jeugdraad in andere overlegorganen of aanduiden
van een afgevaardigde.
b) Indien er een ondervoorzitter aangesteld wordt behoren volgende taken bij
zijn functie:
Voorzitten van het bestuur en de algemene vergadering in afwezigheid van
de voorzitter
Ondersteunen van de voorzitter in de werkzaamheden met betrekking tot
jeugd en het jeugd(werk)beleid
Overleggen met het bestuur, voorzitter en penningmeester.
c) Tot de taak van de penningmeester behoort:
Administratief opvolgen van de boekhouding
Iedere bestuursvergadering een financieel verslag voorleggen aan het
bestuur en het financieel beleid van de jeugdraad opvolgen
beheren van de volmachten op de bankrekening van de jeugdraad
Het voorzien van een financieel verslag van elke activiteit van de jeugdraad
c) Tot de taak van de secretaris behoort:
Opmaken van het verslag van de algemene vergadering en het bestuur
Verantwoordelijk zijn voor het tellen van de stemmen op de algemene
vergadering.

Hoofdstuk 3: algemene bepalingen
Art. 14 Alle documenten, uitgaande van de jeugdraad, zijn pas geldig als ze
goedgekeurd zijn door de voorzitter en secretaris, of bij hun afwezigheid, door
een ander stemgerechtigd lid van het bestuur. De adviezen dienen eveneens
ondertekend te worden door de voorzitter en de secretaris.
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Art. 15 Het bestuur duidt de gevolmachtigde van de financiële rekening aan. De
financiële verrichtingen gebeuren onder verantwoordelijkheid van de
penningmeester. Deze brengt financieel verslag uit op iedere
bestuursvergadering.
Art. 16 De aanvraag tot toetreding tot de jeugdraad moet schriftelijk gebeuren bij zowel
de voorzitter van de jeugdraad als de jeugddienst van de gemeente. Deze
aanvraag omvat, naast een uitgebreide ledenlijst, de statuten van de vereniging
en een werkingsverslag van het voorgaande werkingsjaar, een korte voorstelling
van de vereniging en de samenstelling van het dagelijks bestuurd van de
vereniging. Enkel verenigingen van wie de zetel op het grondgebied van de
gemeente ligt, kunnen een aanvraag indienen, dit ten vroegste bij aanvang van
hun 2de werkingskjaar.
De jeugdraad kan, indien zij dit nodig acht, daarnaast van de aanvragende
vereniging alle bijkomende informatie opvragen en nodigt de vereniging uit op
de eerstvolgende algemene vergadering na het indienen van de aanvraag.
Het is alleen de jeugdraad die bij een aanwezigheid van 2/3de van haar leden en
het akkoord van 2/3de van haar stemgerechtigde leden bij geheimde stemming
beslist over de toetreding.
De uiteindelijke beslissing i.v.m. de toetreding zal binnen de 6 maanden na de
aanvraag schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van die vereniging.
Art. 17 De jeugdraad brengt advies uit aangaande de aspecten van het beleid die
rechtstreeks gevolgen hebben voor de leefwereld van kinderen en jongeren in de
gemeente. De adviesfunctie, zoals beschreven in artikel 2,1 van de statuten,
wordt geregeld in de afsprakennota tussen de gemeente en de gemeentelijke
jeugdraad.

Goedgekeurd door de jeugdraad op 1 april 2014
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