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Beheersorgaan jeugd 

  Aarschotsesteenweg 1 – 2500 LIER 

  tel. 03 480 36 30  

  www.moevement.be 

   

 

STATUTEN VAN HET BEHEERSORGAAN JEUGD 

 

 

Artikel 1: Opdracht 

 

Er wordt een beheersorgaan opgericht met als opdracht de inrichtende overheid bij te staan bij het 

beheer van jeugdcentrum Moevement, speelpleinwerking Speelmicroob en kinderopvang Kadee. 

De bevoegdheden van het beheersorgaan worden nader omschreven in Artikel 3. 

 

Dit organiek reglement bepaalt de wijze waarop de adviesraad haar bevoegdheden uitoefent 

overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019. 

 

 

Artikel 2: Omvang 

 

Jeugdcentrum Moevement omvat volgende infrastructuur: 

 

 Jeugdcentrum Moevement, gelegen Aarschotsesteenweg 1, 2500 Lier; 

 BKO Speelmicroob, gelegen Sluislaan 40, 2500 Lier; 

 BKO Lisp, gelegen Lispersteenweg 273, 2500 Lier; 

 BKO Pastorie, gelegen Pastoriestraat 2, 2500 Lier; 

 BKO Spui, gelegen Predikherenlaan 18a, 2500 Lier; 

 BKO Koningshooikt, gelegen Dorpsstraat 109, 2500 Koningshooikt; 

 de wijkspeelpleintjes. 

 

 

Artikel 3: Bevoegdheden  

 

Bevoegdheden van het beheersorgaan Jeugd ten aanzien van het jeugdcentrum en de 

infrastructuren van de BKO en speelpleinwerking: 

 

§1. Het beheersorgaan heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het 

jeugdcentrum en de locaties/infrastructuren van BKO en speelpleinwerking (zoals bij 

verbouwingswerken, de inrichting en uitrusting, concessiecontracten, huurovereenkomsten, 

opmaak van het gebruiksreglement,…) 

 

§2. Om haar bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, heeft het beheersorgaan recht 

op alle informatie aangaande de beleidsbeslissingen van het stadsbestuur die betrekking 

hebben op het jeugdcentrum en de locaties van BKO en speelpleinwerking, en dit reeds in de 

eerste fase van elk besluitvormingsproces.  
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§3. Het beheersorgaan heeft een adviserende rol ten aanzien van het stadsbestuur over alle 

aspecten die te maken hebben met een optimale werking van het jeugdcentrum, de 

speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang. Dit advies wordt gegenereerd uit de 

gebruikservaring van de verschillende gebruikersgroepen. Alle gebruikersgroepen van 

bovenstaande werkingen zijn vertegenwoordigd in het beheersorgaan (zie Artikel 4). 

 

 

Artikel 4: Samenstelling 

 

§1. Het beheersorgaan bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van de verschillende 

gebruikersgroepen (jeugdverenigingen, individuele jongeren, jeugdraad, ouders van wie de 

kinderen gebruik maken van BKO en/of speelpleinwerking, animatoren van de 

speelpleinwerking, jeugdhuis, jeugdwelzijnswerk) met een maximum van 3 personen per 

gebruikersgroep, anderzijds uit afgevaardigden van de politieke partijen in de gemeenteraad, 

waarbij ernaar gestreefd wordt dat hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden van 

hetzelfde geslacht zijn. 

 

§2. Elke politieke fractie bepaalt vrij om zich al dan niet te laten vertegenwoordigen in het 

beheersorgaan. De voorzitter van elke politieke fractie bepaalt wie en hoeveel personen als 

afgevaardigde in het beheersorgaan zullen zetelen (maximum 2 per fractie). Het totaal aantal 

politieke afgevaardigden mag echter nooit het totaal aantal vertegenwoordigers aan 

gebruikerszijde overtreffen. De politiek afgevaardigden moeten geen gemeenteraadsleden 

zijn; de politieke fracties kunnen iemand aanduiden die hun vertrouwen geniet, ook al neemt 

die geen politiek mandaat waar. 

 

§3. In het beheersorgaan zetelen als niet-stemgerechtigde leden: 

− de schepen van jeugd 

− de toegevoegde ambtena(a)r(en) 

− experten die uitzonderlijk worden uitgenodigd op een vergadering om bepaalde 

kennis of ervaringen te delen in het kader van een bepaald dossier of agendapunt 

 

§4. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad (bij aanvang van een nieuwe legislatuur) moet 

het beheersorgaan opnieuw worden samengesteld. Het vroegere beheersorgaan blijft echter 

in functie totdat het nieuw samengestelde beheersorgaan is geïnstalleerd.  

 

§5. De leden worden in principe aangesteld voor een periode van 6 jaar, gelijklopend aan de 

legislatuur van het bestuur. De kandidaturen voor het beheersorgaan zullen opgevraagd 

worden via een openbare oproep, en moeten aan de toegevoegde ambtenaar toegezonden 

worden. Indien de kandidaat-afgevaardigde zich meteen wenst kandidaat te stellen voor het 

voorzitterschap, dient hij/zij ook expliciet aan te geven. Het lidmaatschap is hernieuwbaar, 

op voorwaarde dat het beheerslid zich opnieuw kandidaat stelt en dezelfde procedure 

doorloopt als de andere kandidaat-leden. 

 

§6. Het beheersorgaan bepaalt de criteria waaraan de afgevaardigden aan gebruikerszijde 

moeten beantwoorden, en de manier waarop kandidaturen ingediend worden. Het 

beheersorgaan organiseert een open oproep zodat iedere inwoner (vanaf 16 jaar) de kans 

krijgt zich kandidaat te stellen. Geïnteresseerde of (ervarings)deskundige burgers die geen lid 

zijn van een erkende vereniging, worden op deze manier betrokken bij het beheer van het 

centrum. 

 

§7. De stemgerechtigde leden van het beheersorgaan worden benoemd door de gemeenteraad, 

doch niet nominatief. Ze worden benoemd vanuit hun functie (hetzij als vertegenwoordiger 
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van een bepaalde gebruikersgroep, hetzij als politiek afgevaardigde van een bepaalde partij). 

Elk lid van het beheersorgaan heeft één stem. 

 

§8. Bij de samenstelling van het beheersorgaan heeft de inrichtende overheid aandacht voor 

voldoende verscheidenheid: verhouding man/vrouw, etnische afkomst, sociale achtergrond 

en leeftijd. 

 

 

Artikel 5: Einde aan het lidmaatschap 

 

De hoedanigheid van lid van het beheersorgaan Jeugd wordt verloren: 

 

a. Voor de politieke afgevaardigden: indien de voorzitter van de politieke fractie een andere 

afgevaardigde benoemt. 

 

b. Voor vertegenwoordigers van één van de gebruikersgroepen: door ontslag van een lid. Dit 

ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het beheersorgaan meegedeeld worden. 

 

c. Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van het 

beheersorgaan kan reden tot uitsluiting geven, aangezien deze een optimale en bestendige 

werking van het beheersorgaan belemmert. 

 

 

Artikel 6: Voorzitter en ondervoorzitter 

 

Het beheersorgaan kiest onder zijn stemgerechtigde leden, na kandidaatstelling, bij geheime 

stemming en bij gewone meerderheid een voorzitter en een ondervoorzitter.  

De voorzitter behoort tot de leden die de gebruikers vertegenwoordigen, de ondervoorzitter tot de 

politiek afgevaardigde leden.  

 

 

Artikel 7: Vergaderingen 

 

§1. Het beheersorgaan komt ten minste eenmaal per kwartaal samen en zo dikwijls als de 

belangen van de jeugdinfrastructuren vereisen. 

 

§2. Het beheersorgaan komt bijeen op uitnodiging/vraag van de voorzitter of 1/3
e
 van de leden.  

 

§3. De voorzitter stelt de agenda vast in samenspraak met de secretaris, en stuurt deze samen 

met de uitnodiging naar alle leden van het beheersorgaan (stemgerechtigde en niet-

stemgerechtigde leden).  

 

§4. Alle leden van het beheersorgaan worden ten minste 8 kalenderdagen voor de vergadering 

schriftelijk (per e-mail) uitgenodigd, de dag van de oproeping en vergadering inbegrepen. 

Deze uitnodiging vermeldt in elk geval de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van 

de vergadering. 

 

§5. Elk lid kan tot 4 dagen voor de vergadering de secretaris (per e-mail) verzoeken om bepaalde 

bijkomende punten op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. 
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Artikel 8: Verslaggeving 

 

§1. De toegevoegde ambtenaar wordt belast met het secretariaat van het beheersorgaan, en 

maakt van elke vergadering een verslag op. Dit ontwerpverslag wordt, na correctie door de 

voorzitter, zo spoedig mogelijk na de vergadering ter goedkeuring naar alle leden van het 

beheersorgaan gestuurd. Elk lid kan tijdens de volgende vergadering opmerkingen maken 

over dit verslag vooraleer het definitief goedgekeurd wordt. 

  

§2. Voor de gemeenteraadsleden wordt het verslag op het daartoe voorziene extranet geplaatst. 

 

 

Artikel 9: Stemmingen 

 

§1. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= helft + 1) van de aanwezigen. 

Als er gestemd wordt over personen of functies, of op verzoek van ten minste één derde van 

de aanwezige stemgerechtigde leden, gebeurt de stemming geheim en schriftelijk. In de 

andere gevallen is de stemming publiek.  

 

§2. In geval van staking van stemmen (= evenveel voor- als tegenstemmen): 

− Bij publieke stemming: de stem van de voorzitter is beslissend. 

− Bij geheime stemming over personen: er heeft een nieuwe stemronde plaats tussen 

de kandidaten met het gelijk aantal stemmen. Wanneer ook deze stemronde geen 

beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat gekozen. 

 

     §3. Leden die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen indien gewenst stemmen bij volmacht, op 

 voorwaarde dat het verontschuldigde lid minstens twee keer aanwezig is geweest. 

 

 

Artikel 10: Werkgroepen 

 

Het beheersorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde bevoegdheden 

(zie Artikel 3), waarvan de samenstelling en de werking bepaald wordt door het beheersorgaan. Het 

voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid van het 

beheersorgaan.  

 

In de schoot van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-leden van het beheersorgaan 

of deskundigen.  

 

Er kan ook overgegaan worden tot een samenwerking met één of meerdere andere stedelijke 

adviesraden en/of beheersorganen van Lier, in het kader van domeinoverschrijdende, stadsbrede 

dossiers. 

 

De leden van de werkgroep worden aangeduid door het beheersorgaan. Het beheersorgaan kan op 

elk moment overgaan tot de stopzetting van deze werkgroepen. 

 

 

Artikel 11: Wijzigingen  

 

§1. Het organiek reglement voor het beheersorgaan kan enkel gewijzigd worden door de 

gemeenteraad, op voordracht van het beheersorgaan jeugd dat hierover schriftelijk advies 

dient uit te brengen. 
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§2. Deze beslissing wordt binnen de 20 dagen ter kennis gegeven aan de provinciegouverneur op 

de wijze bepaald in art. 252 van het Gemeentedecreet. 

 

 

Artikel 12: Link naar participatiereglement 

 

De bepalingen over de toelage, logistieke ondersteuning, de werkwijze en termijnen van 

adviesverlening en informatievragen, verzekering, minimumrol van de toegevoegde ambtenaar en 

bevoegde schepen, zullen geregeld worden in het participatiereglement. 

 

 

Artikel 13: Inwerkingtreding 

 

Dit besluit treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking en vervangt het voorgaande 

besluit. 

 

 

 

 

Deze statuten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2019. 


