
 

    
 

Jeugdraad 8 mei 2019 
 

Aanwezig:  Rani, Laura, Lise, Marine, Robin, Janne, Pauline, Jason, Isaac, Nick, Anne 

en Ben 

Verontschuldigd: Karlien, Louise, Charlotte, Sylvia, Pieter 

Afwezig: / 

 

0. Bezoek aan de jeugdraad: Dominik De Becker, jeugdinspecteur van PZ Druivenstreek 

Dominik is sinds oktober 2018 in dienst. Hij is het aanspreekpunt voor jeugd in Hoeilaart en 

Overijse om de drempel naar de politie toe te verlagen. Bedoeling is dat hij het (herkenbaar) 

gezicht wordt voor de jongeren uit de streek. Voor dringende zaken blijft het de bedoeling om het 

noodnummer te contacteren, maar voor andere zaken of vragen kan je bij hem terecht en zal hij 

zijn best doen om altijd een helpende hand te bieden. 

 

Naast jeugdverenigingen is hij ook de contactpersoon voor de scholen uit de beide gemeenten. 

Het is een nieuw concept in het politielandschap, waardoor er wat tijd nodig zal zijn om een 

wederzijdse relatie op te bouwen, maar Dominik is steeds bereikbaar.  

 

Ook voor fuiven en dergelijke is het steeds een goed idee om Dominik een seintje te geven en 

een contactpersoon door te geven. Ben deelt enkele affiches en folders uit met contactgegevens: 

 

Dominik De Becker: 

jeugdinspecteur@politiedruivenstreek.be 

0472/191.859 

 

De jeugdraad dankt Dominik voor zijn bezoek aan de vergadering! 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Gelezen en goedgekeurd! 

 

2. Bespreking: statuten van de jeugdraad 

Ben ligt kort toe wat de achtergrond is en de huidige stand van zaken met betrekking tot het 

participatiereglement en de aanstelling van de verschillende adviesraden.  

 

Het decreet lokaal bestuur dat op 1 januari 2019 in voege is getreden zegt dat de lokale besturen 

een beleid moeten voeren rond inspraak. Daar valt ook de organisatie van de adviesraden onder.  

De manier waarop dat beleid gevoerd moet worden zit vervat in het participatiereglement, dat 

werd besproken op het interradenoverleg en goedgekeurd op de gemeenteraad van maart. Naast 

mailto:jeugdinspecteur@politiedruivenstreek.be


 

het op punt zetten van het beleid rond inspraak wil het bestuur 

van de gelegenheid gebruik maken om de werking van de raden 

te evalueren en te optimaliseren.  

 

Elke adviesraad beschikt over statuten, dat zijn de krijtlijnen die bepalen hoe een raad werkt, hoe 

het lidmaatschap vastgelegd wordt en voor wat ze bevoegd is. Elke raad heeft zijn eigen statuten, 

die destijds door elke raad zelf geschreven zijn en over de loop der jaren niet altijd even accuraat 

meer zijn. Geen twee statuten zijn hetzelfde. Om die reden willen we werk maken van 

standaardstatuten die voor alle raden min of meer hetzelfde zijn. Er wordt binnen de 

administratie momenteel gewerkt aan een basisdocument voor de statuten waar elke raad zich op 

kan baseren zodanig dat alle raden op dezelfde werkingsprincipes gebaseerd zijn. Tegen de 

volgende jeugdraad zouden die statuten klaar moeten zijn en kan de jeugdraad dus zijn eigen 

statuten aanpassen en goedkeuren, alle statuten worden dan ter goedkeuring op de 

gemeenteraad geagendeerd en goedgekeurd, waarna de adviesraden officieel aangesteld zijn. 

 

Naast de statuten hebben raden ook de mogelijkheid om een huishoudelijk reglement op te 

stellen. In dat reglement wordt dieper ingegaan op de werking en bepaalt specifiek de manier van 

werken voor de raad. Het huishoudelijk reglement is makkelijker aan te passen dan statuten en 

moeten daarvoor niet aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het bepaald bijvoorbeeld op 

welke manier het bestuur is samengesteld, of en hoe er met werkgroepen gewerkt kan worden, 

op welke manier verslagen, uitnodigingen en adviezen geformuleerd worden, enz. 

Omdat ook hier enkele algemene afspraken in staan wordt er gewerkt aan een standaard 

huishoudelijk reglement voor de raden dat ze dan naar eigen goeddunken kunnen aanpassen. 

Opnieuw is het idee hier dat elke raad dezelfde basis heeft. Onder andere de afspraken rond 

adviezen en verslagen, zoals gemaakt na de doorlichting van De Wakkere Burger, zullen hier in 

beschreven staan. 

 

Het doel van deze bespreking is om te bekijken of de jeugdraad op deze manier optimaal werkt, 

of wat er eventueel beter kan. Zijn er zaken die we willen wijzigen aan de manier van werken? 

Deze brainstorm kan dan dienen om het huishoudelijk reglement van de jeugdraad aan te passen 

en te stofferen.  

 

Het Dagelijks Bestuur heeft samen met Ben de denkoefening voorbereid en heeft alvast enkele 

aanpassingen/ideeën geformuleerd die ze graag aan de raad voor stellen ter discussie. De 

brainstorm gaat vooral over de structuur van de jeugdraad en hoe het bestuur samengesteld is.  

 

 

 

 

 



 

Voorstellen van het DB: 

- Min. 6 samenkomsten van de algemene vergadering, 

aangevuld met de werkgroepen die los van de algemene 

vergadering kunnen vergaderen. Het dagelijks bestuur 

beslist aan de hand van de agenda of een vergadering door gaat of niet. 

o Robin is geen voorstander van minder vergaderen, hij vreest dat te veel tijd tussen 

vergaderingen er voor gaat zorgen dat de leden minder geïnvesteerd zullen zijn in 

de onderwerpen. De meerderheid volgt Robin en is vooral voorstander van 

continuïteit, ze vinden het belangrijk om maandelijkse bijeenkomsten te behouden. 

o Een idee dat er bij aansluit is om vroeger te vergaderen, bijvoorbeeld al om 19u30.  

o Door maandelijks te blijven vergaderen zullen er af en toe vergaderingen zijn met 

minder punten op de agenda. Maar op deze manier blijven de onderwerpen fris bij 

iedereen. Een korte agenda en bijgevolg kortere vergadering is zeker geen nadeel!  

 

- 1e jeugdraad van het jaar organiseren we een open vergadering. Er wordt promo gemaakt 

voor de vergadering via sociale media en iedereen is welkom. Bedoeling van de 

vergadering is om de jeugdraad en zijn werking kort voor te stellen en enkele open 

onderwerpen te bespreken die jeugd aangaan. Op die manier kunnen we de werking van 

de jeugdraad bekend maken aan een breder publiek en de raad in de spotlight zetten. 

o De jeugdraad is voorstander van het idee, al moet deze vergadering dan wel 

grondig voorbereid worden, met interessante onderwerpen die jongeren 

aanspreken. Hoeft niet per se de eerste vergadering van het jaar te zijn. 

 

- Ledenbepaling bespreken of het aantal stemmen per vereniging vastleggen. Zo kunnen 

mensen die willen komen vergaderen altijd komen, zonder dat we ons zorgen moeten 

maken over de ‘balans’ in de jeugdraad. 

o De jeugdraad is voorstander van het idee. Hoewel het nog niet vaak is voorgevallen 

is het al gebeurd dat mensen vanuit het jeugdwerk geweigerd zijn om de balans 

niet te verstoren en omdat er al te veel mensen van een bepaalde vereniging in de 

raad zetelden. Het aantal stemmen beperken per vereniging ipv een beperking te 

zetten op het aantal leden zet de deur open voor gemotiveerde en geëngageerde 

jongeren om lid te worden, zonder de vrees voor een onevenwicht.  

 

- Werkgroepen kunnen apart van de algemene vergadering samenkomen. Een lid van een 

werkgroep hoeft niet per se lid te zijn van de jeugdraad, maar kan deelnemen aan een 

werkgroep als hij/zij graag bijdraagt. Zo kunnen mensen die interesse hebben in een 

specifiek onderwerp of werkgroep toch een bijdrage leveren zonder het engagement te 

moeten aangaan van een volwaardig jeugdraadlid. 



 

o Er wordt opgemerkt dat dit niet betekent dat de 

werkgroep beslissingsrecht heeft, er moet altijd 

teruggekoppeld worden naar het dagelijks 

bestuur vooraleer er knopen doorgehakt worden. 

o Nick maakt zijn bedenking dat het beslissingsrecht misschien wel bij de werkgroep 

moet liggen om frustraties te vermijden (cfr. kerstcomité van de kerstmarkt). Er 

moet wel altijd terugkoppeling zijn naar de algemene vergadering, idealiter zit er 

steeds iemand van het DB in een werkgroep.  

 

- Het dagelijks bestuur wordt aangegroeid naar een kerngroep van een 5-tal personen. Zij 

doen het dagelijks bestuur, bereiden samen met de coördinator jeugd de vergaderingen 

voor en verdelen onderling taken: voorzitter(s)(, penningmeester), communicatie en de 

werkgroepen. 

o De jeugdraad is voorstander van het voorstel, vraag is of er in de praktijk mensen 

worden gevonden die zich hiervoor willen engageren. Een groter dagelijks bestuur 

zou zorgen voor een verdeling van de lasten, die nu door 2 mensen gedragen 

worden, en maken de rol van DB-lid minder intensief. De kanttekening wordt 

gemaakt dat lid zijn het DB in geen geval te vergelijken is met de rol van 

hoofdleiding in een jeugdvereniging, het gevraagde engagement schrikt vaak af 

maar is in praktijk veel lichter dan vaak gedacht. 

o Het uitgebreide DB vormt dan een kerngroep die samen de jeugdraad trekt, de 

vergaderingen kan voorbereiden en leiden en de werkgroepen kan opvolgen. 

o In de kantlijn wordt de opmerking gemaakt dat kleine werkgroepen met een vaste 

trekker die verantwoordelijk wordt gesteld een efficiëntere manier van werken 

garandeert. Nu is het vaak zo dat werkgroepen overvol zitten, wat de efficiëntie in 

het gedrang brengt. Kleinere groepen, getrokken door een lid van de kerngroep 

zijn flexibeler en kunnen makkelijker werken. 

 

- Verslagen worden via mail goedgekeurd na 10 dagen, niet meer als vast punt op de 

agenda.  Verder wijzigt er niets. We voegen een oproep toe om agendapunten door te 

geven. 

o Hier is de jeugdraad geen voorstander van, gezien er bepaald is om de frequentie 

van vergaderen maandelijks te houden heeft dit geen echte meerwaarde. Het zou 

echter wel een grotere tijdsdruk plaatsen op de schouders van coördinator jeugd 

om het verslag afgewerkt te krijgen. Daarnaast is de kans groter dat 

jeugdraadleden te laat hun goedkeuring of opmerkingen doorgeven. Voorstel wordt 

dus niet weerhouden en de huidige manier van werken blijft behouden. 

o Verslagen zijn heel algemeen, Pieter haalt aan dat als de raad wilt dat er meer 

gehoor aan gegeven wordt, ze beter zijn om adviezen te schrijven. Het is zinvoller 

om belangrijke punten uit verslagen te lichten en ze in adviezen te schrijven, zo 



 

komen ze meer onder de aandacht. Er worden 

spontaan enkele onderwerpen aangehaald waar 

eventuele adviezen uit kunnen voortvloeien (zie 

punt 7 in het verslag). 

 

- Ambassadeurs: voor de verschillende raden en werkgroepen kan de jeugdraad een oproep 

doen naar geïnteresseerde jongeren, zij kunnen dan ambassadeur worden van de 

jeugdraad zonder lid te hoeven zijn van de raad. Ze brengen verslag uit aan de kern. 

o Volgens de raad niet van toepassing, elke raad moet zelf mensen kunnen vinden 

om zich voor hun raad te engageren, is geen taak van de jeugdraad. 

o Afvaardigingen voor andere raden blijven wel een heikel punt binnen de jeugdraad, 

de voorkeur blijft om onderwerpen op de raad te bespreken in tegenstelling tot 

afgevaardigden naar andere raden te sturen. Hoe dan ook dienen afgevaardigden 

op de hoogte te zijn en is het moeilijk om hiervoor niet-leden te selecteren. 

 

Het Dagelijks Bestuur bedankt iedereen voor de constructieve brainstorm! We nemen alles zeker 

mee naar de bespreking om het huishoudelijk reglement samen te stellen.  

Er wordt een eerste keer gepolst naar mogelijks geïnteresseerden om toe te treden tot de kern 

volgend jaar. Isaac en Robin geven aan dat ze wel interesse hebben om Rani en Laura te 

vervoegen. De exacte samenstelling en werking zal dan op een later tijdstip scherp gesteld 

worden.  

 

3. Stand van zaken werkgroepen 

- Meifeesten 

 Shiften 

UUR VERENIGING 

10u30 – 12u30 PHOBOS (Isaac, Robin, Jason, PJ, Vincent, Lucas) 

12u30 – 14u30 JEUGDRAAD (Marine, Nick, Rani, Lise, Laura, Pauline, Ben 

(Isaac, Robin, Jason, Sean) ) 

14u30 – 16u30 CHIRO (Liam, Freya, Sofie, Benjamin, Lisa, Britt, Charlotte, 

Josefien, Marine, Lucas, Victor,) 

16u30 – 18u30 SCOUTS (Janne Vandenborre, Jasper Hernalsteen, Bram 

Charlier, Marieke Debackere, Fien Guns, Esmee Sterckx, Merel 

van Roy, Cyriel De Cooman, Jarno Lechène, Arthur van Laere)  

Opkuis Min 2 per vereniging + JR 

  

 

- Win je eigen Fuif – opstart werkgroep (eventueel aanpassen timing?) 

 Mei: eerste samenkomst werkgroep 



 

• Jonas, Louise, Jason en 

Charlotte worden gevraagd om 

ontwerpje te maken, de 

werkgroep kiest het mooiste 

ontwerp.  

• De werkgroep komt binnenkort samen om plan op te stellen voor 

promo, de projectsubsidie aanvraag op te stellen en een 

aanvraagformulier op te stellen. 

 

4. Nieuws van het DB  

Rani haalt aan dat er nog wat kosten gemaakt zijn tijdens het weekend. De werkgroep maakt een 

overzichtje van de kosten en bezorgt ze aan Ben. De chauffeurs geven door welke kosten ze 

hadden aan benzine, Ben doet alle betalingen. 

 

5. Nieuws van de schepen 

Herbruikbare bekers tijdens het Druivenfestival: wordt op 15 mei opnieuw besproken met de 

verenigingen. Het zal sowieso een systeem met waarborg worden, de praktische uitwerking 

daarvan gebeurd op de vergadering.  

Tijdens de Meifeesten is er een afwasmachine voorzien, dat kan dienen als test voor het festival. 

Er zal hoe dan ook moeten afgewassen worden tijdens het festival.  

 

Er zou een bushok moeten komen in de plaats van de tijdelijke bushalte tegenover de Delhaize. 

Het bushok is al aangekocht, maar er is momenteel wel wat tegenkanting bij enkele 

buurtbewoners en handelaars. Op 21 mei om 19u is er een infovergadering in de theaterzaal van 

het GC Felix Sohie. Indien de jeugdraders zich geroepen voelen om de stem van de jeugd te gaan 

verdedigen zijn ze meer dan welkom! 

 

6. Nieuws van de jeugddienst 

- Indienen subsidieaanvragen: Ben heeft de subsidieaanvragen goed ontvangen, 

volgende jeugdraad worden ze behandeld! 

 

- Overlopen lopende dossiers RvB: 

• Afvaardiging werkgroep verhuurreglement 
Hier veranderd in principe niets, de mensen die zich hebben opgegeven worden, samen met de 
vrijwilligers uit de jeugdraad opgeroepen eens de vergaderingen gepland worden. 
 

• Advies overnachtingen (inkomsten naar verenigingen laten doorvloeien) 
Dit advies werd ‘on hold’ gezet in afwachting van het nieuwe bestuur. Dat bestuur is er intussen 
dus de jeugdraad herneemt het advies en laat het opnieuw voorleggen aan het college. In het 
advies werd de principiële goedkeuring gevraagd om de inkomsten die voortvloeien uit het 
verhuur van de Joengele op de een of andere manier kunnen doorvloeien naar de 
jeugdverenigingen. Ben voegt het advies toe als bijlage aan het verslag. 
 
 



 

• Aanzet reglement voor overnachtingen in de 
jeugdlokalen 

Het reglement voor overnachtingen ligt in het verlengde van het 
advies. Bedoeling was om een kader te creëren om 
overnachtingen gestructureerder en makkelijker te laten 
doorgaan. Het is bedoeld voor overnachtingen van de eigen 
groepen, maar ook voor externe jeugdverenigingen.  
Een van de belangrijkste aandachtspunten was om er over te waken dat de overnachtingen geen 
doel op zich mogen worden en op geen enkel moment de eigen werking mag belasten. 
 
Ben neemt opnieuw contact op met scouts en chiro om contract/reglement af te werken en 
gekoppeld aan het advies opnieuw op het college te zetten. 
 

• Halan Cauter 
Na de laatste buurtvergadering en met de naderende verkiezingen is er geen vooruitgang meer 
geboekt in het dossier Halan Cauter. 
Pieter haalt aan dat er een link is tussen de overnachtingen in de joengele en Halan Cauter. 
Overnachten in de joengele kan het exploiteren van halan cauter op de helling zetten. De 
jeugdraad vind dat overnachten in de lokalen iets anders is dan een kampterrein. 
Pieter vraagt of de jeugdraad het nodig vind dat Halan Cauter er komt. De jeugdraad ziet er 
zeker een toegevoegde waarde in, maar ze vinden het niet levensnoodzakelijk.  
De bouwvergunning is intussen verlopen en moet opnieuw aangevraagd worden. Ben suggereert 
dat de jeugdraad een advies kan schrijven om aan te manen het project opnieuw op te starten. 
Nick haalt aan dat er misschien iets extra nodig is om tegemoet te komen aan de buren, 
geluidsdempende panelen bijvoorbeeld.  
Er is geen aanduidbare reden om het werk niet verder te zetten en de bouwvergunning opnieuw 
aan te vragen. Het DB maakt een voorstel tot advies. 
 

- Afspraak jeugdhuis 

Ben is gecontacteerd door enkele jongeren die interesse hebben om een nieuw jeugdhuis op te 

starten in Hoeilaart. Hij plant binnenkort een gesprek met hen om te bekijken hoe dit verder kan 

groeien. Janne haalt aan dat er ook enkele jongeren binnen de jins interesse hebben. Bedoeling is 

sowieso om een oproep te lanceren en zo veel mogelijk jongeren aan te moedigen mee hun 

schouders te zetten onder een nieuw jeugdhuis. Wordt vervolgd! 

 

7. Varia  

Robin haalt aan dat de jeugdraad eens zou kunnen nadenken over een advies rond de einduren 

bij fuiven. 

 

Robin haalt probleem KONTROL met GVS Drinks aan. De tapinstallatie en frigo werkten niet naar 

behoren waardoor er tijdens de fuif heel wat problemen waren, met veel misgelopen inkomsten 

tot gevolg. Daarnaast merken ze ook op dat de prijzen die GVS Drinks hanteert erg hoog liggen.  

 

Jason bekijkt tegen volgende jeugdraad een aantal voorbeelden van pullen, tshirts en andere 

jeugdraad gadgets, zoals besproken op jeugdraadweekend. 

 

Volgende jeugdraad op woensdag 5 juni start om 19u30. 


