REGLEMENT KINDERGEMEENTERAAD OUDENBURG

1) De jeugddienst organiseert jaarlijks een verkiezing en installatievergadering voor de
kindergemeenteraad.
2) Alle kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar die woonachtig zijn in Oudenburg, kunnen
zich kandidaat stellen om te zetelen in de kindergemeenteraad.
3) De kinderen kunnen hun kandidatuur, via een ter beschikking gesteld formulier, indienen bij de
stedelijke jeugddienst, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, jeugd@oudenburg.be en dit tot uiterlijk
maandag 30 september 2019.
4) De kindergemeenteraad bestaat uit 21 leden.
5) Op de stembrieven worden de kandidaturen in alfabetische volgorde vermeld.
6) De stemming vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019. Er worden hiervoor stemhokjes opgezet in
de school zelf. Oudenburgse kinderen uit het 3de tot en met het 6de leerjaar die niet in Oudenburg
naar school gaan kunnen die dag stemmen tussen 16 en 17.30 uur in het stadhuis, Weststraat 24
8460 Oudenburg. Kinderen die in Oudenburg naar school gaan, maar niet in Oudenburg wonen,
kunnen geen kandidaat zijn maar mogen wel stemmen.
7) Om geldig te stemmen moeten minimum 5 en maximum 21 bolletjes worden gekleurd naast de
namen van de kandidaten waarvan minstens één bolletje voor een kandidaat van een ander geslacht.
8) De telling van de stemmen gebeurt onder leiding van 2 afgevaardigden van de jeugddienst op
maandag 14 oktober 2019 vanaf 9 uur in de raadzaal van Oudenburg. Elkeen kan deze stemming als
getuige bijwonen en het proces-verbaal mede ondertekenen.
9) De stemmen van alle kandidaten worden geteld. Per deelgenomen (plaatselijke) school is er
minstens één vertegenwoordiging in de kindergemeenteraad en dit aan de hand van de kandidaat met
de meeste stemmen van deze school. Vervolgens worden de overige kandidaten met de meeste
stemmen, tot welke school ze ook behoren, verkozen verklaard.

10) De kandida(a)t(e) met de meeste stemmen wordt burgemeester, de volgende 1ste schepen, 2de
schepen, 3de schepen en 4de schepen. De volgende 16 kandidaten worden gemeenteraadslid. Indien
er kandidaten zijn met evenveel stemmen, wordt er voorrang gegeven aan de oudste kandidaat. In
het college moet er minstens één persoon van elk geslacht vertegenwoordigd zijn.
11) De kindergemeenteraad wordt op woensdag 13 november 2019 om 18 uur geïnstalleerd in het
lokaal dienstencentrum Biezenbilk en blijft in functie tot de installatie van de nieuwe
kindergemeenteraad in 2020. De raadsleden leggen hun eed af in handen van de burgemeester.
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12) Indien een raadslid niet meer in aanmerking komt om te zetelen of zelf ontslag neemt wordt hij
vervangen door een opvolger (volgens stemmenaantal) .
13) De kindergemeenteraad komt naast de installatievergadering minimum 3 keer per jaar bijeen. De
vergaderingen zijn altijd openbaar. De uitnodigingen en agenda worden opgemaakt door de
jeugddienst in overleg met de burgemeester en schepenen van de kindergemeenteraad en de
schepen van jeugd.
14) De schepen van jeugd zit steeds de kindergemeenteraad voor maar heeft geen stemrecht. De
verslagen van de vergadering worden opgesteld door de jeugddienst en telkens binnen de veertien
dagen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
15) Zowel de burgemeester als schepenen van de kindergemeenteraad krijgen een sjerp die ze
kunnen dragen tijdens de zittingen en bij bijzondere gelegenheden.
16) De burgemeester en schepenen van de kindergemeenteraad worden een peter/meter toegewezen
binnen het college van burgemeester en schepenen.

