REGLEMENT:
KINDERGEMEENTERAAD
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 14/03/2002

Artikel 1: Doelstellingen
Het gemeentebestuur van Londerzeel richt een kinderraad op.
Doelstellingen bij het installeren van een kinderraad zijn:
1.

De kinderen betrekken bij het gemeentelijk beleid: de kinderen de kans geven de
problemen, wensen en ideeën die zij hebben in en over hun woon- en
schoolomgeving kenbaar te maken aan de beleidsverantwoordelijken;
2. De kinderen door hun deelname aan de kinderraad met elkaar te leren overleggen, ze
te leren spreken in het openbaar, maar ook ze naar elkaar te leren luisteren en ze
effectief naar oplossingen te leren zoeken;
3. Hen een goede kijk te geven op het functioneren van een gemeentebestuur en hen zo
inzicht verschaffen hoe vragen van de kinderbevolking in concrete beslissingen
kunnen worden uitgewerkt;
4. De eigen leefwereld te verruimen, door contact met kinderen uit andere basisscholen
(deelgemeenten) te leren ervaren dat ook deze kinderen bepaalde wensen, ideeën of
problemen hebben.
Artikel 2: verkiezingen
1.
De kinderraadsleden komen uit onderstaande scholen
Gemeentelijke basisschool Ter Elst
Vrije basisschool Virgo Sapiens
Vrije basisschool “De heide”
Gemeentelijke Kouterschool
Vrije basisschool Sint – Amandus
Gemeentelijke Centrumschool
2.
3.
4.

Bij de samenstelling van de kinderraad dient men erop toe te zien dat elke
participerende school vertegenwoordigd is.
In onderlinge samenspraak en op basis van hun programma zullen uit de groep
kinderraadsleden, een kinderburgemeester en 5 kinderschepenen worden
gekozen.
De verkozen kinderraadsleden nemen gedurende minstens één schooljaar volgend
op hun verkiezing deel aan de vergaderingen van de kinderraad.

Artikel 3: vergaderingen
1.
De kinderburgemeester zit de kinderraad voor.
2.
De begeleiding van de vergaderingen gebeurt door de jeugdconsulente en/of een
vertegenwoordiger van de volwassen gemeenteraad en / of schepen van jeugd.
3.
Het secretariaat wordt waargenomen door de jeugdconsulente.
4.
Indien nodig kan een beroep worden gedaan op monitoren en leden van de
jeugdraad die minstens 16 jaar oud zijn en die over de nodige creatieve en
opvoedkundige ervaring beschikken.
5.
De kinderraad wordt bijgewoond door de door verkiezing aangeduide leden en
door de hoger vernoemde begeleiders. Op vraag van de kinderraad kunnen ook
andere personen uitgenodigd worden.
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Artikel 4: plaats en tijdstip
1.
De vergaderingen vinden tweemaandelijks plaats in het administratief centrum,
met uitzondering van juli en augustus.
2.
Op verzoek van een meerderheid van de kinderraadsleden kunnen extra
vergaderingen worden ingelast. Er wordt maximaal één maal per maand
vergaderd.
3.
Indien er dient gestemd te worden, gebeurt dit bij handopsteking. Indien er dient
gestemd te worden over personen, gebeurt dit bij geheime stemming.
4.
Na driemaal zonder reden afwezig geweest te zijn, wordt men verondersteld
ontslagnemend te zijn.
Artikel 5: varia
1.
De deelne(e)m(st)ers hebben geen recht op een aanwezigheidsvergoeding.
2.
De kinderen worden ter plaatse gebracht en opgehaald door hun ouders of hun
aangestelde.
3.
De begeleiding behoudt zich het recht voor kinderen tijdelijk te weigeren om
gegronde vooraf meegedeelde redenen.
4.
Kosten voor externe activiteiten zoals busvervoer, toegangsbewijzen, e.a. worden
binnen de mate van het mogelijke gedragen door de financiële middelen van het
jeugdwerkbeleidsplan.
5.
De kinderen verlaten het vergaderlokaal niet zonder begeleiding en / of
toestemming.
Artikel 6: agenda
De onderwerpen van elke komende vergadering worden door de kinderraadsleden in
samenspraak met de begeleiders bepaald bij het einde van elke vergadering.
Artikel 7: verzekering
Het gemeentebestuur heeft een polis “burgerlijke aansprakelijkheid” afgesloten.
Persoonlijke ongevallen worden gedekt door de familiale polis.
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