VERSLAG

15 april 2008
20u00

JEUGDRAAD MAASEIK

Jeugdhuis De Kick

Aanwezig: Bregt Vastmans (Chiro Neeroeteren), Frank Deckers (Scouts), Arne
Scheepers (Scouts), Hann Wirix, An Boonen (Speelpleinwerking NRT), Saartje
Vanvlijmen (Speelpleinwerking NRT), Sepp Thilkens (JH De Kick), Maarten
Lemmens (JH De Kick), Tom Vranken (Chiro jongens Opoeteren), Jorg Stijven
(Chiro jongens Opoeteren).

1.

Formuleren van adviezen

Kadervorming
Vandewinkel Evi en Scheepers Evelien deden beiden een aanvraag tot het
bekomen van het eerste deel van de vergoeding voor het volgen van
kadervorming. Beide aanvragen werden door de Jeugdraad positief
geadviseerd. Ze zullen een toelage ontvangen van 49,50 euro.
Goele Lipkens, Lecok Harmen en Telen Sara deden een aanvraag tot het
bekomen van het tweede deel van de vergoeding voor het volgen van
kadervorming. De Jeugdraad gaf positief advies op deze aanvragen en stelt
voor om aan Goele Lipkens een tussenkomst te bieden van 49,50 euro, aan
Lecok Harmen 53,30 euro en aan Sara Telen 47,00 euro.
Projecttoelagen
De Scouts en Gidsen van Maaseik doen een aanvraag tot het bekomen van een
projecttoelage voor het project “Scoutscafé”. Dit project vindt plaats op
2 mei 2008 en heeft als doelstelling jongeren samen te brengen en lokale
bands de kans geven om op te treden. De Jeugdraad Maaseik geeft positief
advies op deze aanvraag.

2.

Adviezen betreffende statuten, huishoudelijk reglement, afsprakennota
en stedelijke subsidiereglementen
Om deze documenten te kunnen goedkeuren moest tijdens de vergadering van 18
maart 2/3 van de leden van de Jeugdraad aanwezig zijn. Dit was niet het
geval, bijgevolg werd het advies uitgesteld tot de vergadering van 15 april
2008. Alle documenten, zowel de statuten, het huishoudelijk reglement, de
afsprakennota en de gewijzigde stedelijke subsidiereglementen, werden door
de jeugdraad positief geadviseerd. De documenten zullen besproken worden op
het College van Burgemeester en Schepenen en zal ook geagendeerd worden op
de Gemeenteraad van mei 2008.

3.
Bespreking (her)samenstelling Jeugdraad
Naar aanleiding van de opmaak van de statuten, het huishoudelijk reglement
en de afsprakennota kwam de functieverdeling binnen de Jeugdraad Maaseik
ter sprake. Koen Pijls stelde zichzelf kandidaat als voorzitter.
De belangrijkste taak van de Jeugdraad is op vraag van het stadsbestuur of
op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aspecten betreffende het

jeugdbeleid in Maaseik en daarbovenop de inspraak van kinderen en jongeren
in het stadsbeleid van Maaseik te stimuleren. Tot voor kort formuleerde de
Jeugdraad Maaseik enkel advies wanneer dat door het stadsbestuur gevraagd
werd (beleidsplannen, kadervorming, projecttoelagen,…). Het opstarten van
projecten of op eigen initiatief advies geven bleek niet evident, gezien
het beperkt aantal leden van de Jeugdraad. Het draagvlak van de Jeugdraad
was absoluut niet sterk genoeg om het stadsbestuur te overtuigen van
bepaalde belangen. Ondertussen is de Jeugdraad uitgegroeid tot een goed
samengestelde Jeugdraad, tot een groep enthousiaste jongeren die bereidt
zijn om het jeugdbeleid van Maaseik onder de loep te nemen. Bovendien zijn
ze niet bang zijn om op eigen initiatief advies uit te brengen of kritisch
te zijn. In tegenstelling tot voorheen waar er veel tijd besteed werd aan
formaliteiten is de jeugdraad nu in staat dieper in te gaan op bepaalde
aspecten van het jeugdwerk, wat niet alleen het verenigingsleven, kinderen
of jongeren, maar het hele jeugdbeleid van Maaseik ten goede komt.
Momenteel is de Jeugdraad een open adviesraad waar iedereen welkom is. Bij
eventuele (her)samenstelling worden functies van voorzitter, secretaris en
penningmeester verdeeld. De Jeugdraad is natuurlijk niet verplicht om alle
drie de functies te verdelen, daar is zij vrij in. Indien de Jeugdraad
instemt met een functieverdeling zal deze in voegen gaan bij de start van
het nieuw werkjaar, in september 2008.
De taak van de voorzitter bestaat onder andere uit; het samenstellen en
voorbereiden van de vergaderingen, het samenstellen van de agenda en de
opmaak van de uitnodigingen, het structureren van het overleg, het
vertegenwoordigen van de Jeugdraad naar de buitenwereld en het onderhouden
van de correspondentie, adviezen ondertekenen en het opstellen van een
gemotiveerd schrijven naar de aanvragers bij negatief advies,… .
Naast deze formaliteiten heeft de voorzitter een misschien nog wel
belangrijkere taak te vervullen, met name het blijvend motiveren en
stimuleren van de leden van de Jeugdraad en aandacht hebben voor de
teamgeest binnen de Jeugdraad.
De taak van een penningmeester is het bijhouden van de boekhouding van de
Jeugdraad, het betalen van facturen en het opmaken van een financieel
jaarverslag.
De taak van een secretaris bestaat onder andere uit het versturen van de
uitnodigingen en het opmaken en versturen van het verslag.
De aanwezige leden kunnen zich goed vinden binnen de huidige werking van de
Jeugdraad Maaseik en vinden een nieuwe functieverdeling daarom geen
noodzaak.

4.
Problematiek jeugdhuis De Kick
Zowel de Burgemeester als de Schepen van jeugd hebben zich verontschuldigd
voor deze vergadering. Op vraag van de Jeugdraad zullen zij opnieuw
uitgenodigd worden voor de vergadering van 20 mei 2008.
Momenteel is er enige onduidelijkheid over de toekomst van het jeugdhuis.
Er is reeds een overleg geweest tussen de eigenaar van De Kick (Parochiale
werken) en het Stadsbestuur, maar nog niet met de jongeren van het
jeugdhuis zelf.
De Jeugdraad stelt voor om een schriftelijk schrijven te richten aan het
stadsbestuur met daarin enkele vragen betreffende de situatie én de vraag
om een gesprek tussen de betrokken partijen, inclusief de jongeren! De
Jeugdraad zal eerst de aanwezigheid van de Burgemeester en Schepen

afwachten tijdens de volgende vergadering vooraleer deze brief te
versturen.

5.
-

-

-

Varia
Zodra de nieuwe documenten door het College van Burgemeester en
Schepenen en de Gemeenteraad goedgekeurd worden, mogen deze
gepubliceerd worden op de website van de Jeugdraad. Christel zal ook
het jeugdbeleidsplan aan Bregt doorgeven zodat ook dit gepubliceerd
kan worden.
Op de website van de stad Maaseik staat nog steeds een verkeerde link
naar de website van de Jeugdraad. Christel zal dit aan Eric
vandeweert doorgeven.
De Heemfeesten die plaatsvinden aan de Chirolokalen van Neeroeteren
op 22- 23 en 24/08/2008 staan nog steeds niet in de
evenementenkalender van de Stad. Ook dit wordt doorgegeven aan Eric.

De volgende vergadering van de Jeugdraad Maaseik zal plaatsvinden op
dinsdag 20 mei 2008 om 20.00 uur in jeugdhuis De Kick.

