Statuten stedelijke jeugdraad Mechelen, juni 2019
A. OPRICHTING
Art.1 In uitvoering van Decreet van 6 juli 2012, houdende de ondersteuning en stimulering van het
lokaal jeugdbeleid, erkent het College van Burgemeester en Schepenen de stedelijke jeugdraad onder
de naam ‘jeugdraad Mechelen’ met als zetel Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
De Mechelse jeugdraad behoudt de officiële naam ‘jeugdraad Mechelen’. In de communicatie naar
jongeren toe, kan hiervoor wel een meer toegepaste naam worden gekozen.
De Mechelse jeugdraad kan gecontacteerd worden via de voorzitter op bovenstaand adres of via de
dienst jeugd van Mechelen.

B. DOELSTELLINGEN
Art.2 De stedelijke jeugdraad heeft onderstaande doelstellingen om de stem van kinderen en jongeren
in het beleid te verzekeren:
1. Jeugdraad Mechelen geeft advies aan het gemeentebestuur over het meerjarenplan, het
jeugdbeleid en alle aangelegenheden die kinderen, jongeren en het jeugdwerk in algemene zin
aanbelangen.
2. Jeugdraad Mechelen werkt mee aan het verhogen van de participatie van de Mechelse jeugd aan
het beleid.
3. Jeugdraad Mechelen biedt een platform aan de Mechelse jeugd en het jeugdwerk om ervaringen
en informatie uit te wisselen, te discussiëren en elkaar te ontmoeten.
4. Jeugdraad Mechelen zet initiatieven op die jongeren bij elkaar brengen en ondersteunt die van
andere initiatiefnemers.

C. STRUCTUUR EN SAMENSTELLING
Art.3 De stedelijke jeugdraad bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

Jeugdraad Mechelen
Deelraden en andere overlegorganen
Thematische werkgroepen
Jaarlijkse evenementen

De agenda, goedgekeurde verslagen en de adviezen van jeugdraad Mechelen worden openbaar
gemaakt via de website en liggen ter inzage op de dienst jeugd Mechelen.
Art.4 Volgende leden kunnen deel uitmaken van jeugdraad Mechelen:
1. Elke individuele geïnteresseerde jongere die voldoet aan de voorwaarden omschreven in
artikel 5.
2. De ondersteunende ambtenaar van dienst jeugd en schepen bevoegd voor jeugdzaken zijn
waarnemende, niet stemgerechtigde leden.
Art.5 De leden moeten voldoen aan volgende voorwaarden:


De leeftijd van de leden is minimum 15 en maximum 25 jaar, met uitzondering van beroeps
gebonden vertegenwoordigers.
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Zij moeten hun woonplaats in Mechelen hebben of een duidelijke link hebben met een erkend
Mechels jeugdwerkinitiatief.
Zij mogen geen politiek mandaat vervullen, noch als ambtenaar belast zijn met
jeugdaangelegenheden van de stad of hierover een toezichthoudende overheidsfunctie
uitoefenen.

1. JEUGDRAAD MECHELEN
Art.6
§1 Jeugdraad Mechelen bestaat uit 10 tot maximum 20 leden. Dit zijn geïnteresseerde Mechelse
jongeren tussen 15 en maximaal 25 jaar.
§2 Elk jaar vinden er bij het begin van het werkjaar1 verkiezingen plaats om een deel van de jeugdraad
te verkiezen. Elke Mechelse jongere tussen de 15 en 25 jaar kan zich hiervoor kandidaat stellen. Er
wordt actief en interactief op zoek gegaan naar geïnteresseerde jongeren via:





scholen.
activiteiten en evenementen specifiek gericht op jongeren.
verschillende partners van dienst jeugd waarbij hun werking in Mechelen gelegen is en als
specifiek doel heeft jongeren te bereiken.
Er worden (door loting) 100 jongeren via de post aangeschreven.

§3 Onder de leden van de jeugdraad wordt er een voorzitter verkozen. Hij/zij is het gezicht en de
contactpersoon van de Mechelse jeugdraad en leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid van de
voorzitter wordt er door de jeugdraad een andere voorzitter aangeduid.
§4 De stedelijke jeugdraadsleden engageren zich om minstens 1 jaar lid te zijn om zo de continuïteit en
de daadkracht van jeugdraad Mechelen optimaal te garanderen.
2. DEELRADEN
Art.7 Naast jeugdraad Mechelen zijn er diverse deelraden en overlegstructuren waar één of meerdere
aspecten van het Mechels jeugdbeleid aan bod komt en behartigd wordt:
§1 Deelraden




Jeugdnetwerkraad
Stuurgroep jeugdwerk voor alleman
Stuurgroep ZAP speelplein

§2 Overlegorganen




Jeugdhuizenoverleg
Skaters Mechelen
Bikers Hombeek

De lijst van deelraden en overlegorganen is niet exhaustief. Ze bepalen zelf hoe ze samengesteld
worden en welke structuur ze aannemen.
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Een werkjaar loopt van 1 september tot 31 augustus
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3. THEMATISCHE WERKGROEPEN
Art.8 Jeugdraad Mechelen zal jaarlijks één of meerdere thema’s kiezen waarrond een inhoudelijk en
participatief traject wordt opgezet. Indien deze thema’s niet door een deelraad of andere bestaande
overlegstructuren opgenomen (kunnen) worden, wordt hier een themagroep voor ingericht.
Jeugdraad Mechelen neemt hiertoe het initiatief en bepaalt op welke manier de themagroep zal
samengesteld en georganiseerd worden.
4. JAARLIJKSE EVENEMENTEN
Art.9 Jaarlijks is er één of zijn er meerdere evenementen waarvoor elke Mechelse jongere op
uitgenodigd wordt. Deze evenementen kunnen steeds een andere invulling krijgen en vormen het
moment en de plek die (mee) richting geven aan de werking van de participatiestructuur gedurende
een zekere periode.

D. WERKING EN TAKEN
1. JEUGDRAAD
Art.10
§1 Jeugdraad Mechelen komt minstens één keer per maand samen, uitgezonderd in de maanden juli
en augustus.
§2 Jeugdraad Mechelen volgt actief op waar deelraden, andere overlegorganen en de thematische
werkgroepen rond werken en welke resultaten worden geboekt.
§3 De adviezen en beslissingen van jeugdraad Mechelen nemen hun definitieve vorm aan in de
jeugdraad. De adviezen die gemaakt werden in deelraden en andere overlegorganen, worden
bekrachtigd door jeugdraad Mechelen.
Art.11 De stedelijke jeugdraad brengt advies uit aangaande de brede aspecten van het beleid die
zowel onrechtstreeks als rechtstreeks gevolgen hebben voor de leefwereld van kinderen en jongeren
in Mechelen.
2. DEELRADEN EN ANDERE OVERLEGORGANEN
Art.12
§1 De deelraden en andere overlegstructuren ontwikkelen een eigen werking en bepalen het eigen
vergaderritme.
§2 Adviezen worden doorgegeven aan jeugdraad Mechelen.
§3 De deelraden en andere overlegstructuren houden jeugdraad Mechelen op de hoogte van hun
werkzaamheden.
Art.13 Een deelraad of ander overlegorgaan wordt ontbonden wanneer:



de opdracht/activiteit is afgelopen of het advies voorgelegd aan het College van Burgemeester
en Schepenen en teruggekoppeld naar kinderen en jongeren van de stad.
de deelraad of een ander overlegorgaan dit beslist.

3

3. THEMATISCHE WERKGROEPEN
Art.14
§1 De thematische werkgroepen ontwikkelen een eigen werking en bepalen het eigen vergaderritme.
§2 De thematische werkgroepen houden jeugdraad Mechelen op de hoogte van hun
werkzaamheden.
Art.15 Een thematische werkgroep wordt ontbonden wanneer:



de opdracht/activiteit is afgelopen of het advies voorgelegd aan het College van Burgemeester
en Schepenen en teruggekoppeld naar kinderen en jongeren van de stad.
De thematische werkgroep dit beslist.

4. JAARLIJKSE EVENEMENTEN
Art.16 Het organiseren van evenementen gebeurt in functie van het event zelf. Hiervoor zal telkens
een ad hoc werkgroep worden opgericht.
Bijvoorbeeld:


Werkgroep event verkiezingen jeugdraad

E. ADVIES EN PARTICIPATIE
Art.17
§1 Jeugdraad Mechelen kan op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of de
gemeenteraad een proces opzetten om tot een advies aan het stadsbestuur te komen.
Indien een adviesvraag van het College van Burgemeester en Schepenen of de gemeenteraad komt, zal
er tussen jeugdraad Mechelen en de adviesvrager afgesproken worden binnen welke termen het
advies er moet zijn. De minimale termijn is 30 dagen. Jeugdraad Mechelen ontvangt alle nodige
documenten, achtergrondinformatie en het financieel kader van de adviesvraag. Op basis hiervan zet
jeugdraad Mechelen een traject op om tot een gedragen advies te komen.
§2 Jeugdraad Mechelen kan op eigen initiatief of op aangeven van Mechelse kinderen en jongeren een
proces opstarten om tot een advies aan het stadsbestuur te komen.
Op initiatief van jeugdraad Mechelen of op aangeven van belanghebbenden, kan jeugdraad Mechelen
een traject opzetten om tot een advies te komen. Jeugdraad Mechelen bepaalt zelf hoe het traject
eruit ziet, wie erbij betrokken wordt en welk resultaat beoogd wordt. Het is hierbij telkens de
doelstelling om Mechelse kinderen, jongeren en verenigingen te betrekken bij de besluitvorming. De
wijze waarop dit gebeurt kan van traject tot traject verschillen.
§3 Jeugdraad Mechelen krijgt na maximaal 30 dagen een antwoord van het College van Burgemeester
en Schepenen of de gemeenteraad op het uitgebrachte advies. Indien het advies niet gevolgd wordt,
volgt een gefundeerd en gemotiveerd antwoord.
§4 Jeugdraad Mechelen verbindt zich ertoe om het ontvangen advies van College van Burgemeester en
Schepenen of de gemeenteraad wederom voor te leggen aan alle Mechelse kinderen en jongeren.
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F. ONDERSTEUNING
Art.18 Jeugdraad Mechelen ontvangt een jaarlijkse toelage van stad Mechelen van € 2.500. De
jeugdraad kan ook eigen inkomsten verwerven.
Art.19 Dienst jeugd Mechelen is het secretariaat van jeugdraad Mechelen. De administratie,
briefwisseling, opzoeken van informatie, hulp bij het voorbereiden van vergaderingen… wordt ook
door dienst jeugd opgenomen.
Art.20 Jeugdraad Mechelen maakt gratis gebruik van vergaderlokalen van Stad Mechelen, alsook het
logistieke materiaal ter ondersteuning.
Art.21 Leden van jeugdraad Mechelen worden gedekt door een verzekering voor vrijwilligers die
dienst jeugd heeft. Dit geldt enkel voor vergaderingen en activiteiten die in naam van jeugdraad
Mechelen worden georganiseerd.
§1 Verplichte verzekering
De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de
organisatie en de vrijwilliger. Rechtsbijstand is inbegrepen in de verzekering.
Maatschappij ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt
Polisnummer

45.006.396

§2 Vrije verzekeringen
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het
vrijwilligerswerk of op weg naar-en van de activiteiten. Polis arbeidsongevallen. Rechtsbijstand is
inbegrepen in de verzekering.
Maatschappij ETHIAS, Prins Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt
Polisnummer

6.050.820
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G. ENGAGEMENTSVERKLARING
Door lid te worden van de jeugdraad, engageert de betrokkene zich in de jeugdraad voor het nieuwe
werkingsjaar. Alle stemgerechtigde leden van de stedelijke jeugdraad worden daarom gevraagd om de
doelstellingen van de jeugdraad te ondersteunen en verplicht een engagementsverklaring schriftelijk te
ondertekenen
1. Plichten van het stemgerechtigd lid:
a. Onderschrijven van de doelstellingen van de stedelijke jeugdraad en er zich toe verbinden actief
mee te werken aan de realisering ervan;
b. Alle vergaderingen bijwonen. Indien dit onmogelijk is, wordt er geacht dat het lid zich
verontschuldigd;
c. Actief mee werken aan de opgezette acties, evenementen en initiatieven van de jeugdraad om
kinderen en jongeren actief te betrekken of te informeren over alle aangelegenheden die hen
aanbelangen;
d. Stemgerechtigde geïnteresseerde jongeren behouden zich eraan hun achterban grondig te
informeren over de werking van de stedelijke jeugdraad.
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H. AFSPRAKENNOTA
Het Decreet van 6 juli 2012, stelt in art. 4.4 dat “de gemeenteraden de nadere voorwaarden en
modaliteiten van de werking van de jeugdraden bepalen en in elk geval:
a. De maatregelen waarmee het recht op informatie van de jeugdraad ten aanzien van het College
van Burgemeester en Schepenen wordt gewaarborgd;
b. De wijze waarop de jeugdraad wordt ondersteund;
c. De wijze waarop het College van Burgemeester en Schepenen een gemotiveerd standpunt over de
uitgebrachte adviezen inneemt;
d. Maatregelen met betrekking tot de openbaarheid van de adviezen en werkzaamheden van de
jeugdraad.”
De afspraken die hierover gemaakt worden zijn:
a. Het gemeentebestuur van Mechelen vraagt advies aan de jeugdraad over de voorbereiding,
realisatie en opvolging van het jeugdbeleid in de ruimste zin van het woord;
b. De leden van de jeugdraad krijgen informatie en inzagerecht in de dossiers waarin hun advies
gevraagd wordt.
c. De termijnen die gerespecteerd moeten worden door beide partijen in adviesvraag en –
formulering:
 Bij een adviesaanvraag van het College van Burgemeester en Schepenen formuleert de
jeugdraad binnen 30 dagen een advies of een gefundeerde reden tot niet-advies aan het
College. Tijdens de zomermaanden wordt deze periode verlengd tot 60 dagen.
 Bij een vraag of een advies aan het College van Burgemeester en Schepenen, geeft het College
de jeugdraad een antwoord binnen de 30 dagen.
d. Zowel het College van Burgemeester en Schepenen als de jeugdraad houden elkaar op de hoogte
van de plannen die de andere partij aanbelangen.
e. Het College van Burgemeester en Schepenen verleent logistieke ondersteuning voor de werking
van de jeugdraad:
 Een ambtenaar (jeugdconsulent) zal de jeugdraad logistiek ondersteunen door verslagen op te
maken, uitnodigingen te versturen, opvolging te doen van adviesaanvragen en alle niet
genoemde zaken uit te voeren om de randvoorwaarden te scheppen voor het verloop en
praktische uitvoering van de jeugdraad.
 Stad Mechelen stelt werkingsmiddelen ter beschikking van de jeugdraad.
 Stad Mechelen stelt gemeentelijke infrastructuur gratis ter beschikking voor activiteiten
georganiseerd door de jeugdraad.
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