Huishoudelijk
reglement
gemeentelijke
kinderraad
Opwijk

Artikel 1: doelstellingen
De gemeentelijke kinderraad heeft als doel:
• kinderen de kans te geven de problemen, wensen en ideeën die zij hebben over hun woon- en
schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken.
• kinderen vertrouwd te maken met de werking van de gemeente.
• kinderen door hun deelname aan de kinderraad met elkaar te leren overleggen, naar elkaar te
leren luisteren, te leren spreken in het openbaar en effectief naar oplossingen te leren zoeken.

Artikel 2: statuut
De kinderraad is een niet-bindend adviesorgaan.

Artikel 3: samenstelling
1. De gemeentelijke kinderraad is samengesteld uit kinderen tussen 10 en 14 jaar.
2. Toetreden tot de gemeentelijke kinderraad is mogelijk vanaf het moment dat men 10 jaar is
bij aanvang van het werkjaar in januari.
3. Kinderen kunnen deel blijven uitmaken van de gemeentelijke kinderraad tot de leeftijd van 14
jaar. Indien men 14 jaar wordt tijdens het werkjaar, mag men lid blijven tot het einde van het
werkjaar in december.
4. Enkel kinderen die wonen in Opwijk kunnen toetreden tot de gemeentelijke kinderraad.
5. Deelname aan de gemeentelijke kinderraad wordt niet automatisch jaarlijks verlengd. Bij
aanvang van elk nieuw werkjaar moet men zich opnieuw kandidaat stellen.
6. De gemeentelijke kinderraad bestaat uit maximaal 12 kinderen.

Artikel 4: Oproep/werving
Elk najaar wordt door de gemeente Opwijk een oproep gelanceerd via de plaatselijke
informatiekanalen die kinderen informeert dat ze kunnen toetreden tot de gemeentelijke kinderraad
door hun kandidatuur te richten aan de jeugddienst.
Elke kandidaatstelling bevat een voorstel of idee waaromtrent men wil werken. De schepen van jeugd
en de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid maken een definitieve en gemotiveerde selectie uit de
ingezonden kandidaturen. Bij deze finale samenstelling wordt onder meer rekening gehouden met een
gezonde en evenredige mix in leeftijd.

Artikel 5: werkjaar
Het werkjaar loopt van januari tot eind december.

Artikel 6: vergaderingen
1. De schepen van jeugd is als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aanwezig.
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2. De deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid staat in voor een goed verloop van de
vergadering.
3. De vergaderingen van de kinderraad zijn openbaar.

Artikel 7: verslag
Van elke kinderraad wordt een verslag gemaakt door de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid.
Dit verslag wordt naar alle kinderraadsleden verstuurd.
Het verslag wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Opwijk.

Artikel 8: plaats en tijdstip
1. De vergaderingen vinden tweemaandelijks plaats, uitgezonderd de maanden juli en
augustus.
2. De vergaderingen vinden plaats in het jongereninformatiepunt van Opwijk, gelegen te
Kloosterstraat 9 Opwijk.
3. De vergaderingen gaan door op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15 uur.

Artikel 9:
De onderwerpen van elke komende vergadering worden door de kinderraadsleden in samenspraak
met de schepen van jeugd en de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid bepaald bij het einde van
elke vergadering.

Artikel 10: stemmen
De stemming gebeurt door handopsteking. Voorstellen worden aanvaard met meerderheid tegen
minderheid.
Indien er dient gestemd te worden over personen, gebeurt dit bij geheime stemming.

Artikel 11: afwezigheid
Bij afwezigheid dient de deskundige jeugd- en doelgroepenbeleid verwittigd te worden. Na driemaal
zonder reden afwezig geweest te zijn, wordt men verondersteld ontslagnemend te zijn.
Er worden geen plaatsvervangers gestuurd.

Artikel 12: varia
1. De kinderraadsleden hebben geen recht op een aanwezigheidsvergoeding.
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2. Leden verplaatsen zich op eigen verantwoordelijkheid naar en van de vergaderlocatie. Het
gemeentebestuur is hierbij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
3. De gemeente heeft het recht om kinderen tijdelijk te weigeren om gegronde, vooraf
meegedeelde redenen.
4. Enkel mits een uitdrukkelijk toestemmingsbewijs van de ouder(s) verlaten de kinderen/leden
de vergadering vroegtijdig.
5. De kosten gemaakt door en voor de kinderraad worden geplaatst onder de werkingskosten
van de jeugddienst.
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