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PUNT 1: Verwelkoming & Mededelingen
➢ Welkom iedereen! Graag zou ik de vergadering starten met het volgende: Persoonlijk vind
ik het een beetje jammer dat de jeugdraad een politieke bedoening wordt. Bij deze zou ik
dan ook willen vragen om vandaag te denken in het voordeel van de jeugd en niet in het
voordeel van welke politieke kleur dan ook. Alvast bedankt!

PUNT 2: Goedkeuring vorige verslagen
•
•

Verslag van de AV op 21/11/2014: Goedgekeurd.
Verslag van de BAV op 10/01/2015: Goedgekeurd.

PUNT 3: Statuten herzien
➢
Aangezien we onlangs hebben opgemerkt dat de statuten van de Jeugdraad niet werkbaar
zijn en dat er meer is veranderd dan enkel de drie vermelde puntjes op de Jeugdraad, opteren wij
om de statuten te herzien. Ook het feit dat er slechts 3 stemgerechtigden zijn volgens de huidige
statuten belemmert de werking van de jeugdraad.
De Jeugdraad opteert dan ook om voorlopig de oude statuten opnieuw in gebruik te nemen. Dit zal
op de volgende gemeenteraad beslist worden.
➢
Er wordt een werkgroep opgericht om de statuten te herbekijken.
– Deze werkgroep bestaat uit Lien, Sharon, Stephen, Emily, Jeroen, Daphné en Tim.
– De eerste samenkomst zal gebeuren op 7 maart 2015 om 17u 30 in de jeugddienst.
Opmerking Schepen:
Wat met het spreekrecht van de vertegenwoordigers van de sportraad e.d.?
– Er staat nergens vermeld in de statuten dat deze vertegenwoordigers spreekrecht hebben. Natuurlijk staat het er ook niet in dat ze niet mogen spreken.
Dit is nog nooit een probleem geweest, dus waarom zou dat nu opeens een probleem zijn.

PUNT 4: Politieke propaganda
➢
Er werd een mail ontvangen door alle raadsleden van Dhr. Tanguy Veys. Hier kreeg het bestuur een aantal reacties op. Bij deze verontschuldigt het volledige bestuur zich voor dit voorval.
Tim heeft de mail doorgelaten naar de mailinglijst omdat hij dacht dat iedereen wel mocht weten
dat het jeugdhuis ter sprake zou komen op de gemeenteraad. Dit is een fout die niet meer zal gemaakt worden.

PUNT 5: Lopende zaken
+ Jeugdhuis
➢ Deze werkgroep kwam samen op 29 december 2015. Daar werd er besloten om een BAV
omtrent het jeugdhuis te houden. Dit gebeurde op 10 januari 2015. Op deze BAV werd er
een Open Brief opgesteld gericht aan de Jeugd.
Op 29 januari 2015 vond de bekendmaking van de locatie plaats. We moeten deze locatie
dringend eens gaan bezoeken. Er zal een doodle opgesteld worden om een geschikte datum te vinden om deze locatie eens te gaan bekijken.
– Per fractie zal er 1 iemand aansluiten bij ons bezoek.
– Tijdens ons bezoek zullen we zelf alles moeten opmeten want er zijn geen gegevens
hierover.
– Omtrent de locatie komt er geen officieel schrijven meer.

➢ Naar aanleiding van de mail die Jeroen naar alle raadsleden had verstuurd, werd er besloten om naast de werkgroep jeugdhuis ook een werkgroep jeugdcentrum op te richten. Deze
werkgroep zal de realisering van het jeugdcentrum op lange termijn bekijken. Deze werkgroep bestaat uit Rian, Isabel, Lien, Cynthia, Killian en Tim.
Iedereen is tevreden dat er een locatie is, maar we blijven streven naar een jeugdcentrum.
We moeten bovendien ook de toekomst van het jeugdhuis veilig stellen. Daarom is er besloten om deze werkgroep op te richten.
➢ Evert verklaart dat hij geen werkgroepverantwoordelijke is van de werkgroep jeugdhuis omdat deze werkgroep werd ontbonden. Dit zal worden opgezocht tegen de volgende AV.
+ Blan
➢ Deze werkgroep is nog niet samengekomen wegens tijdsgebrek van de werkgroepverantwoordelijke Ian. Ian stopt daarom ook met deze verantwoordelijkheid en draagt het over
aan Stijn.
+ Quiz
➢ Er zijn al meerdere mails verstuurd naar de werkgroep om een datum voor een eerste bijeenkomst af te spreken, maar telkens kreeg de werkgroepverantwoordelijke Lien slechts
van enkelen antwoord. De werkgroep zal zo snel mogelijk bijeen komen.
+ Fuif
➢ Deze werkgroep is reeds samengekomen. In bijlage vind u dan ook het verslag van deze
vergadering.
– Mogen jong politieke partijen sponsoren?
Dit werd besproken op de AV en er is besloten om dit niet toe te staan om de neutraliteit te behouden.
– De werkgroep zal ook eens informeren bij het casino voor de mogelijkheden daar en ook om de
prijs te bespreken.
– De schepen zal eens informeren bij de middenstandsraad omtrent de mogelijke samenwerking.
+ Fietssneukelroute
➢ Deze werkgroep is nog niet samengekomen wegens tijdsgebrek van de werkgroepverantwoordelijke Ian.

+ Kindergemeenteraad
➢ De kindergemeenteraad draait op volle toeren met volgende thema's:
– Het eerste thema, de invulling van 't Veermeer, is al achter de rug. Er was een wedstrijd aan gekoppeld en er waren 7 winnaars, uit elke school 1. Op de buitenspeeldag zullen de winnaars hun
prijs krijgen (stoepkrijt en een buitenspeeldag-shirt).
– Het tweede thema gaat over een kinderlijk centrum. De kinderen zullen zelf vertellen wat ze nodig achten in het centrum. Dit zal gebeuren op de kindergemeenteraad van 9 februari 2015. Er zal
hier dan ook een advies rond opgesteld worden om later in te dienen bij het college. Er zal ook een
kindvriendelijke wandelroute gemaakt worden. Deze route zal worden afgestapt op 24 februari
2015 om 16u. We verzamelen aan de jeugddienst.
➢ Financiële beslissingen:
– De vraag om voor 1 maal de boterkoeken te kunnen bekostigen omdat de vertrouwde bakker
niet open is op de dag van de kindergemeenteraad is goedgekeurd.
– Het idee om T-shirts te bekostigen voor de kindergemeenteraad is goedgekeurd. Het gaat over
23 T-shirts aan 6 euro per stuk.

PUNT 6: Briefwisseling
➢

Stagiair

Taro Bulcke zou graag, net als Ines vorig jaar, haar stage voor sociaal werk doen bij de Jeugdraad.
Dit is goedgekeurd.
➢

Uitbetaling subsidies

Alle aanwezige raadsleden kregen een blad met daarop de subsidies die werden uitbetaald. Er
werden geen opmerkingen gemaakt.

PUNT 7: Puntjes jeugddienst
➢
In september is er opnieuw Open Straatdag. Dit is in samenwerking met de Sportraad. Het
voorstel kwam er vanuit de jeugddienst om dit in de Vlaamsestraat te doen, de jeugdraad vond dit
een goed plan. Het zal worden voorgelegd aan het college.
Vrijwilligers Open Straatdag: Lien, Steven, Killian, Stijn, Ian, Evert en Tim
➢

Op 1 april vindt de Buitenspeeldag plaats.

Vrijwilligers buitenspeeldag: Steven

PUNT 8: Varia
•

Maurice vraagt zich af of hij nu mag spreken tijdens een AV.
Om verdere misverstanden in de toekomst te vermijden, werd er beslist om een puntje bij
te voegen in de statuten: 'De jeugdraad kan te allen tijde iemand spreekrecht geven.'

•

Killian vertelde ons dat er geen vuilnisbakken staan aan de Bushalte van het Station.
We zullen dit melden aan de bevoegde instanties.

•

Emily vertelde dat het jeugd Rode Kruis zich graag zou aansluiten bij de jeugdraad. Ze vermeld hier wel bij dat ze niet willen gaan lopen met subsidies. Kris zal volgende vergadering
proberen komen.

•

Op 28 februari is het ouderavond van de Chiro. Het kost 10 euro voor spaghetti en een
dessertje.

•

Tim kwam met de opmerking dat de scholen maar weinig interesse tonen in de Jeugdraad.
Zo werd onder meer de open brief naar beide middelbare scholen opgestuurd en van geen
enkele school kregen we respons. Ook zijn er nooit afgevaardigden aanwezig op onze
AV's.
Er zal hiervoor nogmaals een mail worden verstuurd naar de scholen. Zowel naar de directie als naar de voorzitter van de leerlingenraad.

•

Lien heeft al meerdere malen contact opgenomen met de Seniorenraad omtrent een mogelijke samenwerking, maar telkens kreeg ze geen respons.
Vrijdag 13 februari 2015 is er seniorenraad en Maurice zal dit eens vragen.

Extra punt: Ontslag Voorzitter en ondervoorzitter
(Zie bijlage ontslagbrieven)
➢
De reactie kwam van een raadslid dat hij beschaamd is in zo'n bestuur. Daarom werd ook
de ontbinding van het volledige bestuur gevraagd. Ines en Tim nemen de functie als waarnemend
voorzitter aan tot er een nieuw bestuur is verkozen. Dit zal normaal gezien gebeuren op de volgende AV van 27 maart 2015.
Je hebt tijd tot 13 maart 2015 om uw kandidatuur + een duidelijk motivatie in te dienen bij Isabel op
het mailadres: isabel.lucker@blankenberge.be. Alle functies zijn open.

