Gemeenteraad
Zitting van 2 september 2019

Besluit
Beleving

Goedkeuring statuten en samenstelling Jeugdwelzijnsoverleg - Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van Dongen; de heer Achraf El
Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de heer Rudy Elst; de heer
Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De Quick; de heer Jeff
Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Bart Van Eyck
Beknopte samenvatting
Het Jeugdwelzijnsoverleg wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur. Dit
moet gebeuren binnen de zes maanden na de installatievergadering van de gemeenteraad.
Niet alleen de samenstelling van het jeugdwelzijnsoverleg werd gewijzigd, ook de statuten werden
aangepast aan de actuele context.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het jeugdwelzijnsoverleg wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur. Dit
moet gebeuren binnen de zes maanden na de installatievergadering van de Gemeenteraad.
De samenstelling van het jeugdwelzijnsoverleg is uitgebreid met een aantal organisaties; de volgende
organisaties zijn stemgerechtigd lid van het jeugdwelzijnsoverleg:








Dienst slachtofferzorg, jeugd en gezin (Politie Turnhout)
Jeugdhuis Wollewei vzw.
Agentschap Integratie & Inburgering Vlaanderen
Arktos vzw
CAW De Kempen vzw
Ter Loke vzw
Cirkant vzw
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Vrij CLB Kempen
CLB GO! Kempen
Vertrouwencentrum kindermishandeling
Fedasil - Arendonk
Vzw WEB
CGG
CLG
Samenlevingsopbouw vzw – Steunpunt Turnhout
KAOS
Agentschap Jongerenwelzijn Vlaanderen
OKAN -HIVSET
OKAN GO! Turnhout
Digidak
VDAB
Unia
Sportpret
LOP
’t ANtWOORD vzw
Huis van het Kind
Logo Kempen
Sportpret vzw

Inhoudelijk werden er ook enkele details aangepast aan de huidige context van het jeugdwelzijnsoverleg.
Deze wijzigingen zijn terug te vinden in het document in bijlage.
Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur: artikel 304
§ 1. De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers
of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en
vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten.
§ 3. Onder voorbehoud van de wettelijke en decretale bepalingen die op dit gebied gelden, kan alleen de
gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die als opdracht hebben op
regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.
Ten hoogste twee derde van de leden van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid, is
van hetzelfde geslacht. Als dat niet het geval is, kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden
uitgebracht.
Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen
stemgerechtigd lid zijn van de raden en de overlegstructuren, vermeld in het eerste lid.
§ 4. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen ook andere initiatieven nemen
om de inspraak van de burgers te bevorderen.
§ 5. De gemeenteraad bepaalt bij reglement de wijze waarop concreet vorm gegeven wordt aan de
inspraak, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, voor de gemeente en haar organen.
§ 6. Het college van burgemeester en schepenen kan, onder de voorwaarden die de gemeenteraad
vaststelt, het beheer van budgetten voor de realisatie van bepaalde acties of projecten toevertrouwen
aan wijkcomités en burgerinitiatieven. De gemeenteraad bepaalt minstens aan welke voorwaarden een
wijkcomité en een burgerinitiatief moeten voldoen om als voldoende gedragen te worden beschouwd
voor een wijk of voor de bevolking.
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Argumentatie
Een adviesraad is een cruciaal orgaan in de stedelijke basisdemocratie. Het is een orgaan waar wordt
nagedacht over het beleid in de stad en dat impulsen geeft om tot een beter beleid te komen. Dit kan
maar als de adviesraad echt als een adviesorgaan functioneert en dus beleidsadviezen geeft, behoeftes
signaleert, beleidsinformatie ontvangt en interpreteert…, op basis van een goede kennis van en een
voortdurend contact met alle relevante actoren.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
niet van toepassing

Advies
Gelijke Kansen
Gunstig advies
GAS
Gunstig advies
Preventie
Gunstig advies
Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad geeft opdracht aan de jeugddienst om het Jeugdwelzijnsoverleg administratief en
inhoudelijk te ondersteunen.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het reglement van het Jeugdwelzijnsoverleg (statuten 2019 - 2025) goed.
Artikel 3
De gemeenteraad erkent het jeugdwelzijnsoverleg onder de voorwaarden omschreven in het reglement
en gaat akkoord met de samenstelling zoals vermeld als bijlage.

Bijlagen
1. Statuten JWZO 2019 - 2025.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad
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STATUTEN STEDELIJK JEUGDWELZIJNSOVERLEG
Artikel 1: erkenning
Het jeugdwelzijnsoverleg wordt door de gemeenteraad erkend volgens nadere voorwaarden bepaald in deze
statuten.
Artikel 2: opdracht en doelstellingen
De algemene opdracht van het jeugdwelzijnsoverleg is het aanbieden, organiseren en/of opvolgen van (al dan
niet gezamenlijke) acties om het welzijn van kinderen en jongeren te verhogen en factoren die het welzijn van
kinderen en jongeren bedreigen, te verminderen. Concreet gebeurt dit door een gespreks- en informatieforum te
zijn waarop jeugd(welzijns)werkers en –organisaties elkaar beter leren kennen en zo een duidelijk zicht krijgen op
het globale jeugdwelzijnsaanbod in Turnhout en omstreken; bespreking, ondersteuning en ervaringsuitwisseling
van de werking van de diensten; voortdurend te zoeken naar oplossingen voor hiaten in het aanbod; het
opnemen van een signaalfunctie naar relevante overheden en diensten en hierbij de stem van de doelgroep
vertolken.
Het jeugdwelzijnsoverleg waakt erover dat er tussen het lokale bestuur en private voorzieningen duidelijke
afspraken (resultaatsverbintenissen) gemaakt worden over zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks impact
hebben op het welzijn van kinderen en jongeren in het algemeen en van maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren in het bijzonder.
De prioritaire doelgroepen van de acties van het jeugdwelzijnsoverleg zijn kinderen en jongeren in het algemeen
en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het bijzonder. Belangrijk is de samenwerking van de
verschillende welzijnsinitiatieven in functie van de realisatie van de doelstellingen.
Het college en de gemeenteraad zullen het jeugdwelzijnsoverleg betrekken bij de opmaak, de uitvoering, de
opvolging en de evaluatie van het stedelijk beleid dat rechtstreeks of onrechtstreeks impact heeft op het welzijn
van kinderen en jongeren. Het jeugdwelzijnsoverleg engageert zich op zijn beurt om actief mee te werken aan
beleidsdoelstellingen het welzijn van kinderen en jongeren in het algemeen en van maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren in het bijzonder bevorderen.
Artikel 3: informatie-uitwisseling, overleg en planning
Het stadsbestuur kan aangeven over welke thema’s en in welke mate het jeugdwelzijnsoverleg een rol kan
spelen, rekening houdend met de voorziene budgetruimte of eerder genomen beleidsbeslissingen. Dit kan
resulteren in een participatieplanning.
Het college zal een gemotiveerd antwoord geven over de voorstellen of adviezen van het jeugdwelzijnsoverleg en
dit binnen een aanvaardbare termijn.
Artikel 4: ondersteuning
Het stadsbestuur zal het jeugdwelzijnsoverleg ondersteunen door :
a) het ter beschikking stellen van een medewerker voor administratieve ondersteuning
b) het ter beschikking stellen van infrastructuur voor bijeenkomsten
c) de nodige verzekeringspolissen af te sluiten voor de vaste deelnemers
d) het ter beschikking stellen van een budget
Artikel 5: de leden
Het jeugdwelzijnsoverleg wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van diensten/organisaties die (al dan niet
op professionele basis) actief zijn in het jeugdwelzijnswerk. De leden van het jeugdwelzijnsoverleg zijn niet op
naam lid van het overleg. De dienst/organisatie is vrij om een afgevaardigde aan te duiden.
Nemen deel aan het Jeugdwelzijnsoverleg:
- Stemgerechtigde leden:
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Dienst slachtofferzorg, jeugd en gezin (Politie Turnhout)
Jeugdhuis Wollewei
Agentschap Integratie & Inburgering
Arktos
CAW De Kempen vzw
Ter Loke
Cirkant
Vrij CLB Kempen
CLB GO! Kempen
Vertrouwencentrum kindermishandeling
Fedasil - Arendonk
Vzw WEB
CGG
CLG
Samenlevingsopbouw – Steunpunt Turnhout
KAOS
Agentschap Jongerenwelzijn
OKAN -HIVSET
OKAN GO! Turnhout
Digidak
VDAB
Unia
Sportpret
LOP
’t ANtWOORD
Huis van het Kind
Logo Kempen
Sportpret

-

Niet stemgerechtigde leden:
 Diensten Jeugd, Gelijke Kansen, Preventie, Sport, GAS van Stad Turnhout
 Schepen van Jeugd
 Schepen van Gelijke Kansen
 OCMW Turnhout
Alle leden:
- onderschrijven de doelstellingen van het jeugdwelzijnsoverleg en verbinden zich er toe om actief mee te
werken aan de realisering ervan;
- wonen de samenkomsten bij. Indien dit onmogelijk is, is het lid gebonden zich te verontschuldigen. De
afgevaardigden van de private en publieke organisaties kunnen zich laten vertegenwoordigen door een
plaatsvervanger;
- informeren hun achterban over de werkzaamheden van het jeugdwelzijnsoverleg en plegen geregeld overleg
met deze achterban in functie van het opsporen van behoeftes, ideeën en verwachtingen. Externe
deskundigen kunnen uitgenodigd worden in het kader van specifieke items.
Bij gelegenheden waarbij het jeugdwelzijnsoverleg overgaat tot een stemming om een standpunt in te nemen,
zijn mandatarissen en ambtenaren van de Stad Turnhout niet-stemgerechtigd.
Artikel 6: samenstelling
Het jeugdwelzijnsoverleg wordt telkens weer samengesteld bij het begin van elke nieuwe legislatuur. Dit moet
gebeuren binnen de zes maanden na de installatievergadering van de gemeenteraad.
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De verenigingen, organisaties en instellingen, die in aanmerking komen om deel uit te maken van het
jeugdwelzijnsoverleg, worden door het stadsbestuur uitgenodigd om een afgevaardigde en een plaatsvervanger
aan te duiden.
Ten hoogste twee derde van de leden van het Jeugdwelzijnsoverleg, is van hetzelfde geslacht cfr. Artikel 304, § 3
van het decreet lokaal bestuur
Artikel 7: duur van het lidmaatschap
De duur van het lidmaatschap bedraagt maximum 6 jaar. Het lidmaatschap vervalt ten laatste binnen de 6
maanden volgend op de installatie van een nieuwe gemeenteraad.
Aan het lidmaatschap komt een einde door:
- Ontslag uit het jeugdwelzijnsoverleg
- Overlijden of rechtsonbekwaamheid
- Als de vereniging, organisatie of instelling geen werking meer ontplooit in Turnhout en omstreken
Artikel 8: structuur
Het jeugdwelzijnsoverleg omvat een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Voor bepaalde aspecten
kunnen er werkgroepen en structurele ontmoetingsfora worden opgericht. De samenkomsten van de algemene
vergadering worden voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door een ander lid.
Artikel 9: agenda en uitnodiging
De uitnodiging en de agenda wordt tenminste acht kalenderdagen voor de bijeenkomst verstuurd naar de leden.
De agenda en vergaderdata worden samengesteld door het dagelijks bestuur.
Artikel 10: verslagen en documenten
Van elke zitting van de algemene vergadering wordt een verslag opgesteld. De bevoegde schepenen en de leden
worden steeds uitgenodigd voor de algemene vergadering en ontvangen achteraf het verslag. Iedereen kan
inzage nemen in de agenda’s, verslagen en de documenten van het jeugdwelzijnsoverleg via de ambtenaar door
de stad aangeduid ter ondersteuning van het platform.
Artikel 11: werkgroepen
De algemene vergadering kan in haar midden werkgroepen per werksoort of per beleidsthema. Men kan
deelnemen aan de bijeenkomsten van een werkgroep, zonder lid te zijn van het jeugdwelzijnsoverleg. De
werkgroepen vergaderen afzonderlijk om te beraadslagen over de hen toegewezen opdracht. Alle voorstellen
worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering of aan het dagelijks bestuur.
Artikel 12: samenstelling van het dagelijks bestuur
In de installatievergadering bij elke nieuwe samenstelling van het jeugdwelzijnsoverleg bepaalt de algemene
vergadering het aantal leden van het dagelijks bestuur en de samenstelling.
Onder de bestuursleden kiest de algemene vergadering daarna de voorzitter. Het secretariaat wordt opgenomen
door een ambtenaar van het lokaal bestuur.
Artikel 13: werking van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bereidt de samenkomsten (vier tot vijf per jaar) van de algemene vergadering voor en stelt
de agenda ervan samen. Het bepaalt de houding van het jeugdwelzijnsoverleg ten overstaan van dringende en
actuele problemen, op voorwaarde dat de algemene vergadering niet tijdig kan samengeroepen worden en onder
voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering.
Een ambtenaar van het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het administratief werk van het
jeugdwelzijnsoverleg en treedt ook op als contactpersoon.
Artikel 14: ontmoetingsfora
De ontmoetingsfora die verbonden zijn aan het jeugdwelzijnsoverleg bieden de mogelijkheid om netwerkcoördinatie- of informatiemomenten te organiseren.
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Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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