KINDERGEMEENTERAAD
Huishoudelijk Reglement
ARTIKEL 1: De kindergemeenteraad wordt samengesteld uit leerlingen van de drie lagere scholen op
het grondgebied van de gemeente Glabbeek. Het aantal zetels in de kindergemeenteraad is bepaald
op 17. De stemgerechtigde leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar van alle drie de
scholen kunnen hun stem uitbrengen op alle kandidaten.
Er wordt wel een voorafname ingesteld van 3 zetels per school. De overige zetels worden ingevuld
door de kandidaten met de meeste stemmen, los van tot welke school ze behoren.
ARTIKEL 2: De kindergemeenteraad zal op regelmatige tijdstippen (min 4 maal per jaar ) vergaderen.
De zittingen worden gehouden op de middag tijdens de schooluren op het gemeentehuis.
ARTIKEL 3: De kindergemeenteraadszittingen gaan door in de raadzaal van het gemeentehuis,
gelegen te Grotestraat 33 3380 Glabbeek.
ARTIKEL 4: Enkel kindergemeenteraadsleden kunnen voorstellen en agendapunten doorgeven aan de
jeugdambtenaar en schepen. Dit kan per telefoon, per brief, per e-mail of persoonlijk en dit minstens
14 dagen voor de eerstvolgende zitting
ARTIKEL 5: Van elke zitting wordt een schriftelijk verslag opgemaakt door de jeugdambtenaar. Dit
verslag wordt naar de secretariaten van de school en naar de kindergemeenteraadsleden gemaild
binnen de 14 dagen na de zitting. Het secretariaat bezorgt dit aan de betrokken leerkrachten. De
kinderen brengen zelf verslag uit in hun school of klas over hetgeen besproken werd in de
kindergemeenteraad. Een afschrift wordt eveneens bezorgd aan het College van Burgemeester en
Schepenen.
ARTIKEL 7: Stemmen
Het stemmen over voorstellen gebeurt door handopsteking. Het voorstel is aanvaard wanneer de
meerderheid, de helft plus één van de aanwezige raadsleden het voorstel steunt.
ARTIKEL 8: Elke kinderraadzitting is openbaar.
ARIKEL 9: Afwezigheid
Bij afwezigheid van de voorzitter (schepen van jeugd) zal hij/zij een afgevaardigde aanduiden.
Wanneer raadsleden niet aanwezig kunnen zijn, verwittigen zij de secretaris (jeugdambtenaar)
hiervan.
Er worden geen plaatsvervangers gestuurd.
ARTIKEL 10: De kindergemeenteraad krijgt per werkingsjaar een bedrag ter beschikking op zo de
beslissingen door hen genomen te kunnen uitvoeren. De secretaris-penningmeester is een
gemeentelijk ambtenaar. Deze ambtenaar handelt de financiële verrichtingen af en coördineert de
werking. Minsten éénmaal per jaar legt de secretaris (jeugdambtenaar) een financieel overzicht van
de vergadering voor.

