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Zitting van 13 september  2007 

 

Aanwezig:    Mevr. C. Desaever-Cleuren, burgemeester-voorzitter; 

De heren R. Meeus, F. Broos, P. Delimon, J. Michiels, M. Smekens; Schepenen; 

De heer W. Goethuys,de heer R. Beeken, mevr. G. Willems, de heer V. 

Deschryver, mevr. A. Van De Gaer, mevr. M. De Mol,  mevr. M. Verbiest, de 

heer M. Vande Gaer, de heer P. Schuermans, mevr. A. Ver Berne, mevr. N. 

Foulon, de heer L. Verbist, mevr. Y. Duerinckx, mevr. N. Mellaerts, de heer W. 

Vandendries en de heer F. Lemmens, schepen van rechtswege (Art. 31 G.D.) 

De heer K. Yskout, gemeentesecretaris wnd. 

Verontschuldigd: De heer R. De Keyzer, gemeentesecretaris (met vakantieverlof) 

 

 

25. Beslissing houdende hernieuwing der erkenning van de gemeentelijke jeugdraad, en 

aanpassing der statuten. (21 ja) 

 

 Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42 – 43 ; 

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en  

integraal lokaal cultuurbeleid; dat het decreet van 24 juli 1991 opheft en de samenstelling van 

de gemeentelijke cultuurraden wijzigt, zoals gewijzigd; 

 

        Gelet op de omzendbrieven d.d. 30 oktober 1991 en 28 mei 1993 betreffende de 

oprichting en erkenning  van gemeentelijke raden voor cultuurbeleid; 

 

Overwegende dat in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991, houdende organisatie 

van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid, zoals gewijzigd op 27 

januari 1993, de gemeentelijke jeugdraad opnieuw werd opgericht en erkend in zitting van 

onze gemeenteraad van 8 juni 1995; 

  

Overwegende dat, in toepassing van artikel 8 van voornoemd decreet, de jeugdraad 

opnieuw erkend dient te worden na installatie van de nieuwe gemeenteraad, zoals ook gesteld 

wordt in artikel 3 van de op 8 juni 1995 door de gemeenteraad goedgekeurde statuten; 

  

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 februari 2003 nopens aanpassing statuten 

jeugdraad en hernieuwing van de erkenning; 

 

Overwegende dat de goedkeuring van het jeugdwerkbeleidsplan (2005-2007) op 14 

oktober 2004,  

waarin de statuten van de jeugdraad werden opgenomen, niet geldt als hernieuwde 

erkenning; 

  

Overwegende dat veelvuldige afwezigheid van een aantal leden van de jeugdraad de 

werking en besluitvorming bemoeilijken, en dat de jeugdraad zich bijgevolg genoodzaakt ziet 

een paar kleine aanpassingen in de statuten aan te brengen; 

  

Overwegende dat van een aantal leden vermoed wordt dat zij lid willen blijven enkel 

om op de hoogte gehouden te worden en dat deze mensen echter alle verslagen kunnen 

inkijken in de bibliotheken, bij de communicatieambtenaar en op de jeugddienst, en dat op 

hun verzoek verslagen ook toegestuurd kunnen worden; 

 

Gelet op de algemene vergadering d.d. 12 maart 2007 van de gemeentelijke jeugdraad 

alwaar de nieuwe statuten werden goedgekeurd; 
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Gelet op de vergadering van de jeugdraad van 3 september 2007; 

 

Op voorstel van het college, 

 

Na beraadslaging, 

  

  

Besluit: (21 ja) 

 

Artikel 1: 

 De gemeentelijke jeugdraad, die ingevolge de beslissing van de gemeenteraad d.d. 8 juni 

1995 werd opgericht en erkend, opnieuw te erkennen, nadat dit op 13 februari 2003 opnieuw 

gebeurd was. 

  

Artikel 2: 

De statuten van dit adviesorgaan, zoals gewijzigd in de algemene vergadering van de 

gemeentelijke jeugdraad in zitting van 12 maart 2007, worden goedgekeurd en luiden  als 

volgt: 

 

Statuten Jeugdraad Tielt-Winge 

 

A. STICHTING 

 

Artikel 1: In de gemeente Tielt-Winge is er een afzonderlijke raad voor cultuurbeleid, die 

bevoegd is voor een bepaalde culturele aangelegenheid, met name jeugd.  Deze raad wordt 

“Jeugdraad Tielt-Winge” genoemd, afgekort : “de jeugdraad”. 

  

Artikel 2: De jeugdraad heeft haar zetel in de gemeente Tielt-Winge, op het adres van de 

voorzitter. 

  

Artikel 3: De duur van de vereniging is beperkt tot uiterlijk 1 juli 2013, behoudens 

hernieuwde erkenning door de vanaf 1 januari 2013 nieuw te installeren gemeenteraad. 

  

 

B. DOEL. 

 

Artikel 4: De jeugdraad is opgericht met het oog op de organisatie van het overleg en de 

inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid in de gemeente Tielt-

Winge. 

De gemeentelijke beleidsinstanties moeten de jeugdraad raadplegen wanneer beslissingen 

worden voorbereid inzake het jeugdbeleid en inzake de volgende materies aangaande de jeugd 

zoals : de schone kunsten, het cultureel patrimonium, musea en andere culturele instellingen, 

de permanente opvoeding en de culturele animatie, de lichamelijke opvoeding, de sport en het 

openluchtleven, de vrijetijdsbesteding, de post- en parascolaire vorming, de artistieke 

vorming, de intellectuele, morele en sociale vorming, de sociale promotie, de 

beroepsomscholing en -bijscholing, de aanmoediging van de vorming van onderzoekers. 

De gemeentelijke beleidsinstanties kunnen advies inwinnen of de jeugdraad kan advies 

uitbrengen over alle andere aangelegenheden die tot het cultuurbeleid van de gemeente 

behoren. 
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Het advies van de jeugdraad is nodig voor de toekenning van subsidies betreffende de 

projectwerking en de gebouwen voor het jeugdwerk, zoals omschreven in het gemeentelijke 

Jeugdwerkbeleidsplan en de subsidiereglementen voor het Jeugdwerk. 

  

Artikel 5: De jeugdraad treedt ook op als informatie-, overleg- en coördinatieorgaan tussen de 

culturele organisaties en de culturele initiatieven op gemeentelijk vlak, tussen de culturele 

organisaties onderling, tussen de culturele organisaties en de jeugd, en tussen de culturele 

initiatieven op gemeentelijk vlak en de jeugd, in eerste instantie over jeugdbeleid en andere 

materies aangaande jeugd.  Tussen de erkende afzonderlijke adviesraden voor cultuurbeleid 

zal er geregeld gezamenlijk overleg worden georganiseerd en informatie worden uitgewisseld.  

De jeugdraad ijvert voor het behoud en de uitbouw van een jeugddienst en één of meerdere 

jeugdhuizen in Tielt-Winge. 

  

Artikel 6: De jeugdraad maakt over elk werkingsjaar een verslag, dat zal openbaar gemaakt 

worden. 

  

 

C. SAMENSTELLING. 

 

Artikel 7: De jeugdraad is samengesteld uit maximum twee afgevaardigden van elke private 

en publieke culturele organisatie, vereniging en instelling waarvan de jeugdraad zelf vaststelt 

dat zij een actieve culturele werking kan aantonen binnen het grondgebied van Tielt-Winge of 

een deel ervan.  Zij wordt bovendien aangevuld met onafhankelijke leden.  Daarnaast bestaat 

de jeugdraad eveneens uit hen die door de jeugdraad gecoöpteerd worden ten einde de 

representativiteit op ideologisch en filosofisch vlak te bereiken.  Een onrechtmatig overwicht 

van een bepaalde strekking in de jeugdraad moet vermeden worden.  De gemeenteraad duidt 

leden voor de jeugdraad aan.   

Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangesteld die eerstgenoemde vervangt wanneer deze 

belet is.  De schepen bevoegd voor jeugd kan als waarnemer uitgenodigd worden op de  

vergaderingen  

Artikel 8: Alle leden en hun plaatsvervangers worden door de betrokken organisatie 

autonoom aangeduid, maar zijn tussen de 16 en 35 jaar oud.  Alle leden of hun 

plaatsvervangers zijn stemgerechtigd. 

Om de twee jaar wordt bij het begin van het werkjaar via verscheidene informatiekanalen een 

oproep gelanceerd in de gemeente opdat geïnteresseerde jongeren zich kandidaat zouden 

stellen als lid van de jeugdraad.  Kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- minimum 16 en maximum 35 jaar oud zijn; 

- geen politiek mandaat uitoefenen; 

- een specifieke motivatie voor kandidaatstelling opgeven. 

Indien er meer kandidaten zijn dan een derde van het aantal leden-afgevaardigden, zal de 

jeugdraad de kandidaten selecteren tot een derde stemgerechtigde leden, met een minimum 

van twee (op voorwaarde dat er ten minste twee kandidaturen zijn).  De andere kandidaten 

worden opgenomen als plaatsvervangers of waarnemers, die stemgerechtigd zullen zijn als het 

effectieve lid afwezig is of ontslag genomen heeft. 

  

Artikel 9: Een lid wordt geacht ontslag te nemen indien de betrokkene als afgevaardigde of 

plaatsvervanger door de eigen vereniging vervangen wordt, niet langer meer voldoet aan de 

gestelde leeftijdsvereisten, of een mandaat opneemt dat onverenigbaar is met het lidmaatschap 

van de jeugdraad.  Persoonlijk ontslag gebeurt schriftelijk en is gericht aan de voorzitter of 

aan de ondervoorzitter.  Deze stelt de jeugdraad op de eerstvolgende vergadering in kennis 

van het tussengekomen ontslag.  De betrokken vereniging wordt daarop aangemaand de 

afvaardiging en plaatsvervangers opnieuw ter kennis te brengen van de jeugdraad.  Zo een 

onafhankelijk lid wegvalt, neemt de plaatsvervanger diens plaats in.  De jeugdraad duidt dan 
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onder de onafhankelijke waarnemers een nieuwe plaatsvervanger aan, met inachtneming van 

diens aanwezigheden op voorgaande vergaderingen. 

Als een lid van de jeugdraad en zijn plaatsvervanger drie opeenvolgende jeugdraden afwezig 

zijn, zonder verontschuldiging, wordt schriftelijk gevraagd of het jeugdraadslid wenst lid te 

blijven van de jeugdraad. Volgt hierop geen bevestiging voor de volgende jeugdraad, dan 

wordt dit lid automatisch ontslagen. De betrokken organisatie wordt aangemaand een nieuwe 

afvaardiging aan te duiden. 

  

Artikel 10: Alle vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk maar deze toehoorders 

hebben noch stemrecht, noch spreekrecht behalve indien ze de toestemming van de voorzitter 

krijgen. De jeugdraad kan waarnemers uitnodigen, zonder gebonden te zijn aan de 

beperkingen zoals gesteld in artikel 5.  Deze waarnemers hebben geen stemrecht.  De 

ambtenaar waarvan sprake in artikel 13 wordt geacht een permanent waarnemer te zijn.   

Waarnemende leden kunnen vast, eenmalig of voor een beperkt aantal vergaderingen 

uitgenodigd worden omwille van hun bijzondere deskundigheid of betrokkenheid bij bepaalde 

thema’s of een bepaald agendapunt.  Zij hebben spreekrecht, maar geen stemrecht. 

 

D. WERKING. 

 

Artikel 11: De jeugdraad vergadert minstens één maal de maand, uitgezonderd in januari, 

juli en augustus.  Op verzoek van drie leden kan een extra vergadering samengeroepen 

worden.  De voorzitter, indien belet de ondervoorzitter, roept de vergaderingen ten minste 

zeven dagen van tevoren schriftelijk samen.  De jeugdraad kan enkel geldig beslissen indien 

ten minste de helft van de leden of hun plaatsvervangers aanwezig zijn.  

Indien hieraan niet voldaan is, kan een nieuwe vergadering samengeroepen worden met 

dezelfde agenda, waarop geldig zal kunnen beslist worden zonder aanwezigheidsquorum.  

Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen.  

Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. 

  

Artikel 12: De agenda van een volgende vergadering wordt als laatste punt tijdens elke 

vergadering vastgelegd.  Bijkomende punten kunnen tot acht dagen voor de vergadering bij de 

voorzitter, indien belet de ondervoorzitter, ingediend worden. 

  

Artikel 13: De jeugdraad duidt autonoom een voorzitter, een ondervoorzitter en een 

penningmeester aan.  Het secretariaat van de jeugdraad wordt waargenomen door een 

ambtenaar van de gemeente.  Het aanwijzen van deze ambtenaar behoort tot de bevoegdheid 

van de gemeentesecretaris onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen.  

De verslagen van elke vergadering liggen permanent op het gemeentehuis ter inzage.  Elk lid, 

plaatsvervanger en waarnemer ontvangt een ontwerp van verslag.  De jeugdraad kan onder 

zijn leden iemand aanduiden om de secretaris bij te staan. 

  

Artikel 14: De gemeentelijke overheid en haar ondergeschikte besturen zijn verplicht om de 

jeugdraad binnen de veertien dagen op gemotiveerde wijze in kennis te stellen van elke 

genomen beslissing die onder de bevoegdheden van de jeugdraad valt zoals omschreven in 

artikel 4 van huidige statuten.  De motivatie moet in het bijzonder slaan op de reden waarom 

er geen voorafgaandelijk advies vereist zou geweest zijn of de reden waarom een uitgebracht 

advies niet of slechts deels gevolgd werd.  Zo de eerstgenoemden een dossier overmaken met 

verzoek om advies, zal de jeugdraad hen schriftelijk van antwoord dienen binnen de zes 

weken na het verzoek.  Dit advies wordt aan één van leden van het schepencollege of de 

gemeentesecretaris overhandigd en getekend voor ontvangst. 

 

Artikel 15: Een mandaat in de jeugdraad is onbezoldigd.  Indien de jeugdraad over gelden 

beschikt, worden deze bij een financiële instelling gedeponeerd.  Die tegoeden worden 
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beheerd door de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester.  Voor alle 

bewerkingen zijn steeds twee handtekeningen vereist. 

  

Artikel 16: De communicatie tussen gemeente en jeugdraad en vice versa, verloopt via de 

aangestelde ambtenaar en het schepencollege. 

  

Artikel 17: Alle principes, zoals geformuleerd in huidige statuten, kunnen door de jeugdraad 

nader uiteengezet worden in een huishoudelijk reglement.” 

  

Artikel 3. 

 

Deze beslissing wordt onderworpen aan de bepalingen van het bestuurlijk toezicht, zoals 

geregeld in het gemeentedecreet, inzonder artikel 248 e.v.  

 

 

26.Statutenwijziging VZW Gebouwenfonds jeugdwerk Tielt-Winge (21 ja), en 

samenstelling (geheime stemming) (20 ja) 

 

 Gelet op de toepasselijke bepalingen van het gemeentedecreet, inzonder artikel 42-43; 

 

Overwegende dat op de gemeenteraad van 29 december 1994 de ontwerp-statuten van 

genoemde VZW werden goedgekeurd; 

 

Gelet op de statuten goedgekeurd op de bijzondere algemene vergadering van 21 

januari 2004; 

 

Overwegende dat in artikel 5 van de statuten een wijziging dient aangebracht  

luidende:”  

 

“Artikel 5. 

De algemene vergadering is samengesteld uit : 

-   vijf leden op voordracht van de jeugdraad, 

- drie leden uit de verschillende politieke fracties zetelend in de gemeenteraad op voordracht 

van de gemeenteraad, 

- twee zetelende deskundigen die geen lid zijn van een politieke partij, 

- de schepen van jeugd en de jeugdconsulent. 

De voorgedragen kandidaten stellen hun kandidatuur bij de raad van bestuur van de VZW.  

Over hun aanvaarding wordt beslist door de algemene vergadering van de VZW. 

Het minimum aantal leden is elf. 

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.” 

 

Op voorstel van het college, 

 

Na beraadslaging tijdens dewelke: 

 

-Raadslid R. Beeken vraagt of het zeker is dat deze statuten nog ruime tijd kunnen meegaan, 

nu volgens het gemeentedecreet – na een overgangsfase – er een overwicht van politici moet 

zijn in dit soort organen. Op dit ogenblijk is dit problematisch; niet alleen voor dit orgaan 

maar ook voor de vzw De Maere (daar is het nog erger, want de politici zijn er in de 

minderheid). 

Het is duidelijk dat de bevoegde schepenen goed op de hoogte zijn van deze regelgeving, 

maar blijkbaar liggen ze niet wakker van een dure publicatie meer of minder, nu de 

meerderheid toch lijkt te baden in budgettaire weelde ! 
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Besluit: 

 

Artikel 1 (21 ja) 

De als in de considerans genoemde statutenwijziging wordt goedgekeurd. 

 

Schepen F. Broos verlaat conform artikel 27 § 1, 1° van het gemeentedecreet voor volgend  

punt (artikel 2) de zitting.  

 

Artikel 2 (20 ja) 

 

De leden van de fracties zijn de volgende (geheime stemming over de lijst) 

 

- CD&V / N-VA: Eddy Vanderstukken 

- Open VLD: Ann Lemmens 

- Sp.a-Spirit:  Filip Broos 

 

 

Artikel 3: 

Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld in artikel 248  

e.v. van het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005, zoals gewijzigd.  

 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD:  

 

De gemeentesecretaris wnd.,      De burgemeester-voorzitter; 

 

K.YSKOUT.        C.DESAEVER-CLEUREN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


