Verordening Jongerenraad Gemert-Bakel
De raad van gemeente Gemert-Bakel:
Gezien het voorstel van het college van B&W van 11 januari 2022;
Gelet op artikel 84, eerste lid en artikel 149 van de Gemeentewet.
Besluit:
1. Een commissie in te stellen als bedoeld in artikel 84, eerste lid van de Gemeentewet,
genaamd “Jongerenraad Gemert-Bakel”.
2. De verordening Jongerenraad Gemert-Bakel vast te stellen.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. College: college van burgemeester en wethouders
b. Gemeentebestuur: gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
c. Jongeren: jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar, die ingezetene zijn van de
gemeente Gemert-Bakel.
d. Raad: gemeenteraad
Artikel 2 Instellen Jongerenraad
Er wordt een jongerenraad ingesteld, genaamd “Jongerenraad Gemert-Bakel’.
Artikel 3 Doel
De jongerenraad heeft tot doel:
1. de behartiging van de belangen van de jongeren in de gemeente Gemert-Bakel;
2. de (politieke) participatie van jongeren te bevorderen.
Artikel 4 Taak
1. De jongerenraad brengt gevraagd schriftelijk advies uit aan het gemeentebestuur over
gemeentelijk beleid dat directe raakvlakken heeft met jongeren.
2. De jongerenraad brengt ongevraagd schriftelijk advies uit aan het gemeentebestuur
over signalen die door de achterban worden ontvangen over onderwerpen die de
jongeren aangaan. Het ongevraagd advies mag geen betrekking hebben op een
individuele casus / actie.
3. Het organiseren van evenementen / bijeenkomsten gerelateerd aan de jongerenraad.
Artikel 5 Samenstelling, benoeming en zittingsduur
1. De jongerenraad bestaat uit zeven jongeren(leden).
2. De jongerenraad kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter.
3. De leden van de jongerenraad worden benoemd en ontslagen door het college van
burgemeester en wethouders.
4. Ieder lid van de jongerenraad moet een integriteitsverklaring en
geheimhoudingsverklaring van de gemeente ondertekenen voorafgaand aan de
benoeming.
5. Leden van de jongerenraad mogen geen (bestuurs)lid zijn van een
belangenorganisatie/politieke partij, niet werkzaam zijn voor de gemeente GemertBakel noch deel uitmaken van het gemeentebestuur.
6. De jongerenraad is een afspiegeling van de jongeren van Gemert-Bakel.
7. De benoeming van de leden van de jongerenraad geschiedt voor de duur van één
jaar. Leden mogen maximaal drie maal worden herbenoemd voor telkens één jaar.
8. Het lidmaatschap van een lid van de jongerenraad eindigt automatisch door:
a. door het bereiken van de 22 jarige leeftijd;
b. door overlijden;
c. door het nemen van ontslag;
d. door verhuizing naar een andere gemeente;
e. indien sprake is van grove schending van de openbare orde of wet.

Artikel 6 Vergaderingen, stemmingen
1. De jongerenraad vergadert in het openbaar. Bij uitzondering kan bij meerderheid van
stemmen in beslotenheid worden vergadert.
2. De jongerenraad vergadert minimaal 5 keer per jaar waarbij de vergaderingen
tenminste 5 werkdagen van te voren aan de leden bekend worden gemaakt. De
secretaris draagt zorg voor de oproep van de vergaderingen. Vergaderingen vinden
geen doorgang indien niet meer dan de helft van de leden is opgekomen.
3. Van elke vergadering wordt door de ondersteuner een verslag gemaakt en wordt zo
mogelijk bij de eerstvolgende vergadering door de jongerenraad vastgesteld. Na
vaststelling wordt een exemplaar door de ondersteuner ter kennisneming aan het
gemeentebestuur verstuurd.
4. Bij stemmingen dient minimaal de helft van de leden aanwezig te zijn. Besluiten en
adviezen worden bij meerderheid genomen.
Artikel 7 Ondersteuning
1. Leden van de jongerenraad hebben recht op kennis en scholing.
2. De jongerenraad wordt ondersteunt door een door de gemeente aangewezen
ondersteuner.
3. De jongerenraad mag gebruik maken van een ruimte in het gemeentehuis om te
vergaderen.
Artikel 8 Advisering
1. De jongerenraad kan besluiten het gemeentebestuur ongevraagd van advies te
dienen over signalen die door de achterban worden ontvangen over onderwerpen die
de jongeren aangaan.
2. Indien gemeentelijk beleid wordt voorbereid dat directe raakvlakken heeft met
jongeren wordt eerst advies gevraagd aan de jongerenraad. De jongerenraad brengt
advies uit aan het gemeentebestuur binnen vier weken na het ontvangen van een
verzoek. De jongerenraad kan er ook voor kiezen om geen advies uit te brengen.
3. Voor het uitbrengen van een advies door de jongerenraad is de instemming vereist
van tenminste de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden.
4. De uitgebrachte adviezen worden door de ondersteuner naar het gemeentebestuur
verzonden.
Artikel 9 Regelement, verslag en evaluatie
De jongerenraad kan een regelement opstellen. De bepalingen van het reglement mogen
niet in strijd zijn met de bepalingen van deze verordening. Het regelement en wijzigingen
daarvan worden voorgelegd aan het gemeentebestuur. Na goedkeuring treedt het reglement
in werking.
Artikel 10 Inwerkingtreding
De verordening treedt in werking na bekendmaking.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2022,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,

de voorzitter,

