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JEUGD
I.

Toelichting

1.

Uitgavenbegroting Cultuur, Jeugd en Media 2018

Zie onderdeel Cultuur.
2.

Beleidsbrief Jeugd 2017-2018

Minister Sven Gatz licht de vijf speerpunten van de beleidsbrief Jeugd 2017-2018
toe. Voor het komende werkjaar zijn de prioriteiten:
– diversiteit in het jeugdwerk;
– het gecoördineerde vrijwilligersbeleid;
– investeren in het brede jeugdwerk;
– de overheveling van de provinciale taken;
– de blijvende inzet op het model van de Kindvriendelijke Gemeenten.
2.1. Diversiteit in het jeugdwerk
De meest prioritaire uitdaging voor het jeugdbeleid is diversiteit in het jeugdwerk.
Het traject met het burgerkabinet en de rondetafel leidde tot boeiende discussies
en interessante beleidsaanbevelingen. Het criterium stedelijkheid werd toegevoegd
in het kader van de opmaak van de beleidsnota’s van verenigingen.
Op 23 februari 2018 vindt de eerste Dag van de Diversiteit plaats. Het masterplan Diversiteit in het Jeugdwerk wordt dan boven de doopvont gehouden. Samen
met de jeugdsector wil de minister via dit netwerk toewerken naar oplossingen
om beter om te gaan met de uitdagingen voor het jeugdwerk door onze steeds
diverser wordende samenleving. De sector heeft gelijkaardige bekommernissen als
het beleid. Het is belangrijk dat het draagvlak in de sector groot genoeg is om dit
stap voor stap te kunnen implementeren.
Getrouw aan de visienota van de jeugdsector bevat het masterplan twee kerndoelstellingen: enerzijds meer gelijke mogelijkheden en anderzijds meer sociale
integratie. De vier grote actieterreinen zijn: ondersteuning aan het jeugdwerk om
aan de slag te gaan; detectie van onderzoeknoden; screening van het beleid aan
de hand van de visie op diversiteit en aanbevelingen daaromtrent; verbreding naar
andere sectoren en het internationale niveau.
Deze zaken worden voorbereid op organisatie- en sectorniveau, met als doel om
de samenwerking en de netwerkvorming te stimuleren. Hieraan worden doelen en
acties gekoppeld. Na de grondige voorbereiding van de voorbije twee jaar is de tijd
rijp voor actie.
Het project van de bruggenbouwers is in uitvoering. De projectoproep is gebeurd.
De projecten zijn gestart en worden begeleid door Artesis Plantijn Hogeschool. Er
wordt dan verder verbreed naar goede praktijkvoorbeelden voor de hele sector.
Het lijkt de minister interessant, ook voor de commissie, om een aantal terreinbezoeken te brengen in het voorjaar of de zomer van 2018.
De toevoeging van het criterium stedelijk jeugdwerk heeft een invloed gehad op de
jeugdwerkbeleidsnota’s in de vorige ronde. 63 procent van de indienende organisaties nam stedelijkheid op in de beleidsnota’s. 8 procent nam nieuwe initiatieven
en 34 procent versterkte bestaande initiatieven.
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Het nieuwe ontwerp van decreet Bovenlokaal Jeugdwerk is wat overzichtelijker dan
het ontwerp van decreet Bovenlokale Cultuur, omdat het gericht is op de specifieke
doelgroep van de maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Hierin hadden
de provincies expertise en goede initiatieven opgebouwd. Dit geldt ook voor het
jeugdwerk voor kinderen en jongeren met een beperking, zowel voor professionele
als voor kleinschalige initiatieven. Het ontwerp van decreet betreft ook intergemeentelijke samenwerkingen en zal binnenkort in de commissie behandeld worden.
Het Vlaamse netwerk Jeugdwerk voor Allen wordt uitgerold over heel Vlaanderen.
Dit is flankerend ten aanzien van het nieuwe ontwerp van Bovenlokaal Jeugdwerkdecreet.
2.2. Gecoördineerd vrijwilligersbeleid
Wat betreft het gecoördineerde vrijwilligersbeleid vermeldt de minister de conceptnota en het actieplan met drie doelstellingen: een beter wetgevend kader en
statuut, betere informatie en ondersteuning en minder regels op Vlaams, federaal
en lokaal niveau. Hij verwijst hierbij naar het interbestuurlijke overleg met zijn
federale collega’s en de VVSG.
De uitrol van het actieplan wordt ook mee toevertrouwd aan een Vlaams kennisen expertisecentrum voor vrijwilligerswerk. Dit is de facto de versterking van het
bestaande Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Meer armslag voor dit steunpunt
zou ertoe moeten leiden dat de doelstellingen beter gerealiseerd worden. De
minister vermeldt als voorbeeld het ontwikkelen, onderhouden en promoten van
een vrijwilligersvacaturedatabank. Het expertisecentrum is het eerste aanspreekpunt voor klachten en vragen van individuele vrijwilligers.
Vlaanderen neem de vrijwilligersverzekering over van het provinciale beleids
niveau.
2.3. Investeringen in het brede jeugdwerk
Voor de investeringen van de Vlaamse Regering in het brede jeugdwerk verwijst de
minister naar de extra middelen voor het brede jeugdwerk uit de begrotingsronde
eind september.
De beperkte besparing voor de jeugdsector aan het begin van de legislatuur werd
daarna gecompenseerd. In 2017 werd er bijkomend 1 miljoen euro vrijgemaakt
voor projectwerking met voornamelijk de bruggenbouwers. In 2018 kwam daar
2 miljoen euro bij voor algemene ondersteuning bovenop de eenmalige indexering
van 1,26 procent.
Er is een verhoging van de inzet op projecten van jeugdhuizen. In 2016 waren er
2,5 miljoen euro aan middelen voor bovenlokale projecten die inzetten op ondernemerschap of artistieke expressie. In 2017 was dit bedrag 2,9 miljoen euro en in
2018 zal dit meer dan 3 miljoen euro bedragen.
Investeren in het brede jeugdwerk betekent ook de verdere uitvoering van het
masterplan Bivakplaatsen. De tentenstock werd op peil gehouden in het begin van
de legislatuur. Daarna waren er verschillende bijkomende investeringen voor de
aankoop van extra tenten. In overleg met de jeugdsector werd er geopteerd voor
de aankoop van multifunctionele, grotere seniortenten. De stock werd vergroot om
de spanning tussen vraag en aanbod te verkleinen.
Het Kampcharter werd goedgekeurd vanuit de verschillende koepelorganisaties,
jeugdgroepen, kampgemeenten en kampuitbaters. Dit is een basis om op te volgen
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of iedereen zich houdt aan de reglementen, om op die manier het kampcomfort
voor de jeugdsector te vergroten.
Het proefproject met De Lijn kan in de aanloop naar de zomer van 2018 tijdiger
aangekondigd worden en breder uitgerold worden. Dit geeft een groter gebruiksgemak voor groepen om gemakkelijker op hun kampbestemming te geraken.
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, ontwikkelt een visie over spelen in bossen en natuurreservaten. Landbouwers zullen ook
voldoende geïnformeerd worden over het ter beschikking stellen van terreinen als
tijdelijke kampeerweide.
2.4. Overheveling provinciale taken
In het kader van de overheveling van de provinciale taken voor Jeugd naar de
Vlaamse overheid, vermeldt de minister het nieuwe ontwerp van Bovenlokaal
Jeugdwerkdecreet en de zachte landing die voorzien is voor het jeugdcentrum
Hanenbos te Beersel. Alle afspraken met ADJ zijn gemaakt.
Vlaanderen neemt de vrijwilligersverzekering over.
2.5. Kindvriendelijke gemeenten
De volgende indiendatum voor het label Kindvriendelijke Steden en Gemeenten
is 18 februari 2018. De minister hoopt het aantal Kindvriendelijke Steden en
Gemeenten gestaag te kunnen uitbreiden. De samenwerking tussen de admi
nistratie en VVJ loopt verder.
De prijs voor de beste Jeugdgemeente werd op 22 oktober 2017 uitgereikt aan
Eeklo en Leuven. De minister hoopt dat, na de media-aandacht hiervoor, sommige
andere gemeenten zich geroepen voelen om te kandideren. Goede praktijkvoorbeelden van gemeenten die meedingen, worden gebundeld in een handige publicatie die een inspiratiebron kan zijn voor jeugdwerkers en lokale politici om het
jeugdwerk op lokaal vlak met concrete initiatieven te versterken.
De VVJ speelt daarin een centrale rol. Ze rolt samen met de administratie het
Debattle-project uit. Het doel is alle jongeren en jeugdwerkers in Vlaanderen zo
goed mogelijk voor te bereiden, informeren, sensibiliseren en activeren voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de daaropvolgende beleidsperiode.
De bedoeling van het project Plan het Plan is om jeugdraden, jeugddiensten en
politici te begeleiden in het proces om tegen 2019 in iedere gemeente of stad
te komen tot een strategisch meerjarenplan waarin jeugdbeleid en de noden en
behoeften van kinderen en jongeren een duidelijke plaats krijgen.
De VVJ focust op nieuwe vormen van participatie. Er is een goed werkende klassieke Vlaamse Jeugdraad die zeker verdergezet moet worden. De VVJ kan met
nieuwe participatievormen de gemeenten inspiratie geven.

II. Bespreking
1.

Tinne Rombouts

Tinne Rombouts stelt vast dat de beleidsbrief Jeugd 2017-2018 een duidelijk overzicht bevat van alle acties die al op touw gezet zijn. Verrassingen waren er niet bij.
De begroting geeft extra zuurstof aan het jeugdwerk.
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Het commissielid zal ingaan op een aantal actuele thema’s. Ze wil dus niet stilstaan
bij de thema’s die de komende weken aan bod komen in deze commissie, namelijk
het ontwerp van decreet Bovenlokaal Jeugdwerk, het ontwerp van decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid, dat ook een aantal mogelijkheden biedt voor het jeugdwerk,
en de evaluatie van het decreet Jeugdverblijven.
Een eerste thema is het gecoördineerde vrijwilligersbeleid en het nieuwe federale
statuut vrijetijdswerker verenigingswerk. In dit kader keurde de Vlaamse Regering in maart een knelpuntennota goed die ze wilde bespreken met de Federale
Regering. Daarin kwam onder meer de vraag van de sportsector aan bod om een
semi-agoraal statuut uit te werken, en om te onderzoeken of een dergelijk statuut
een meerwaarde zou kunnen betekenen voor de sportsector en voor andere nonprofitsectoren, naast het vrijwilligersstatuut en het reguliere arbeidsstatuut.
De jeugdsector had daarvoor geen belangstelling. Inmiddels heeft de Federale
Regering in de Relancewet een statuut voor het verenigingswerk uitgewerkt dat
veel verder gaat dan de initiële vraag van de Vlaamse Regering. Dit roept vragen
op. Bij het creëren van een dergelijk tussenstatuut moeten heel wat evenwichten
worden gerespecteerd.
Het ontwerp-KB bij de Relancewet bevat een lijst van toegelaten functies. Uit het
antwoord dat minister Philippe Muyters op 9 november gaf op de vragen om uitleg
van Peter Van Rompuy en Bart Caron in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale
Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (Vragen om uitleg Vl.Parl. 2017-18,
nr. 327 en 330) maakt Tinne Rombouts op dat het gaat over de bekende limitatieve opsomming: animator, leider, monitor of coördinator die algemene of sociaalculturele vorming, sportinitiatie of sportactiviteiten verstrekt, de persoon die actief
is binnen de jeugdbeweging of speelpleinwerking, beheerder, huismeester, monitor
of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen, coördinator of beheerder van jeugdhuizen.
In de ontwerpteksten is die lijst echter nog veel uitgebreider geworden: “Ten eerste,
personen die actief zijn bij initiatieven voor samenlevingsopbouw, volksontwikkeling, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en historisch
erfgoed, ontwikkelingssamenwerking of educatie, verenigingen ter bevordering
van plastische en literaire kunst. Ten tweede, personen die hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, de ordening van archieven of de praktische organisatie
van activiteiten van onder meer sportverenigingen. Ten derde, personen die hulp
bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en
andere publicaties, evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of
permanente educatie van het grote publiek, onder meer voor sportverenigingen,
verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties over culturele, artistieke en
maatschappelijke thema’s, evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij
sportverenigingen en zo meer.”.
De jeugdorganisaties zijn in elk van die punten opgenomen. Deze lijst is heel
uitgebreid. Het is moeilijk een activiteit te vinden die daar niet onder valt. Van
de minister wil Tinne Rombouts vernemen of deze meer uitgebreide lijst met zijn
instemming opgenomen is. De jeugdsector heeft vooraf duidelijk gezegd geen interesse te hebben. Deze tekst bevat trouwens termen die in de Vlaamse jeugdsector
onbekend zijn, bijvoorbeeld bewaker van vakantiekolonies.
Er rijzen ook vragen over het toepassingsgebied van het nieuwe statuut. Deelt de
minister de bezorgdheid dat dit nieuwe statuut bedreigend kan zijn voor de reguliere tewerkstelling en voor het vrijwilligerswerk? Men kan zeggen dat niemand hen
verplicht. De overheid schept wel een kader, geeft stimulansen en geeft aan welke
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richting ze wil uitgaan. Ze vraagt of de minister contact zal opnemen met de Federale Regering om de mogelijkheden tot een bijsturing te onderzoeken.
De CD&V-fractie is tevreden over het traject dat de jeugdsector heeft afgelegd
inzake diversiteit, in samenwerking met de commissie Jeugdwerk van de Vlaamse
Jeugdraad, met De Ambrassade en met Demos. Dat heeft geleid tot de boeiende
Visienota Diversiteit en/in het jeugdwerk. Tinne Rombouts is blij dat er gekozen
wordt voor een masterplan voor de periode 2018-2020, waarin strategische doelstellingen en ambitieuze concrete acties gebundeld zullen worden. Dit plan zal dus
over de regeerperiodes heen doorgegeven kunnen worden. Het zal immers moeilijk
zijn om alles nog in deze regeerperiode te realiseren. Het lid roept de minister op
om hierrond aan de slag te gaan met zijn administratie. De overheid moet immers
een aantal belangrijke aspecten van de visienota opnemen, onder meer het investeren in onderzoek en internationale netwerking. Tinne Rombouts gaat ervan uit
dat er voldoende middelen worden uitgetrokken voor de realisatie van dit plan.
De rol van de Vlaamse overheid ten opzichte van de lokale besturen wordt geëvalueerd. Dit is een belangrijk punt voor de CD&V-fractie. Tinne Rombouts leest in de
beleidsbrief dat er dit jaar, in het kader van de monitoring van het lokale cultuur-,
jeugd- en sportbeleid, een dataverzamelingstool ontwikkeld werd. Daarmee zullen
de lokale besturen de nodige gegevens over het vrijetijdsgebeuren binnen hun
gemeente kunnen registreren. In de zomerperiode werd dit instrument uitvoerig
getest door een aantal pilootgemeenten. Daarnaast werden de nodige voorbereidingen getroffen voor een ontsluitingsplatform om een technische koppeling met
externe databronnen mogelijk te maken. De lancering is vooropgesteld voor eind
2017.
Hierdoor kunnen de gegevens van verschillende bronnen op een uniforme manier
op één plek worden samengebracht, zodat lokale besturen er beleidsmatig mee
aan de slag kunnen gaan. Voor de wijze waarop de ontsluiting van de gegevens
zal worden aangepakt, werd een behoefteanalyse opgemaakt. De tool is dus uitgewerkt in goed overleg. Wat is de concrete timing voor de uitrol van deze monitoringtool? Zullen de gegevens bekendgemaakt worden voor de gemeenteraadsverkiezingen, zodat ze meegenomen kunnen worden in de lokale debatten?
De interne staatshervorming en de overheveling van de taken van de provincies
impliceren ook de overheveling van het provinciale jeugdbeleid. Dit kwam ook
al aan bod bij de bespreking van het decreet houdende diverse bepalingen in de
beleidsvelden Cultuur en Jeugd (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 1082/4). Toen ging
het over de overheveling van het jeugdverblijfcentrum Hanenbos. Dat zal ook een
thema zijn bij de bespreking van het ontwerp van decreet Bovenlokaal Jeugdwerk
begin december 2017.
Er zijn echter nog andere belangrijke aspecten van het provinciale jeugdbeleid
die binnen het jeugdbeleid een correcte nieuwe plek moeten krijgen en vooral
een goede ondersteuning. Tinne Rombouts vermeldt Fuifpunt en de ondersteuning
van de lokale jeugdparticipatie en de jeugdraden. Fuifpunt wordt overgenomen
door Formaat. Krijgt het hiervoor ook een deel van de overgekomen provinciale
middelen?
Tinne Rombouts is ervan overtuigd dat het lokale niveau de beste plek is om het
jeugdbeleid uit te bouwen. Het is echter niet gemakkelijk om in 308 gemeenten
een goed jeugdbeleid uit te bouwen. Daarom zijn er altijd bovenlokale structuren
geweest die zorgden voor de nodige ondersteuning. Nu zou die ondersteuning
volledig bij de VVJ komen te liggen. De VVJ heeft daarvoor een extra budget van
25.000 euro gekregen uit de provinciale pot.
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Heeft de minister ook voorzien in een groeitraject? In het verleden had elke
provincie een provinciale jeugdwerker. Er waren ook werkingsmiddelen voor de
ondersteu
ning van het lokale jeugdwerk, bijvoorbeeld voor de aanmaak van
promotiemateriaal.
Tinne Rombouts merkt nog op dat de provincie nog bevoegd blijft voor een aantal
grondgebonden materies. Daarom pleit CD&V voor het behoud van de provinciale
jeugdraden. Hoe wil de jeugdsector de participatie inbedden in het provinciale
beleidsniveau? Is dit al besproken?
CD&V wil graag evolueren van een jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan naar een
jeugd- en kinderrechtenactieplan. Dit lijkt Tinne Rombouts een krachtiger instrument. Enkele kruispuntdomeinen zouden daarbij centraal staan. Dit zijn problematieken die enkel door een samenwerking over diverse beleidsdomeinen heen een
oplossing kunnen krijgen.
CD&V onderschrijft de visie van de minister. Hoe zal hij deze nieuwe visie concretiseren? Hoe wordt het volgende JKP voorbereid? Het advies van de Vlaamse Jeugdraad biedt een sterke vertrekbasis voor dit debat. Tinne Rombouts vraagt dat de
verschillende betrokken administraties gestimuleerd zouden worden tot een participatief proces, vanuit het oogpunt van kinderen en jongeren. Ze denkt dat de
administraties zich dan meer betrokken zullen voelen bij deze thema’s, wat de
slagkracht van het JKP zal vergroten.
CD&V vindt dat de Vlaamse administratie kindvriendelijk moet worden, vergelijkbaar met de Kindvriendelijke Gemeenten. Dit zal de realisatie van het jeugd- en
kinderrechtenactieplan kracht bijzetten.
De beleidsnota bevat ook een paragraaf over het streven naar een meer doeltreffend jeugdinformatiebeleid. De CD&V-fractie is tevreden dat er op dat vlak stappen
voorwaarts worden gezet en dat De Ambrassade een extra budget heeft gekregen
voor de ontwikkeling van het communicatieplatform. Na de bespreking van de
conceptnota over de stroomlijning van het jeugdinformatiebeleid op 19 september
2017 (Parl.St. Vl.Parl. 2016-17, nr. 999/1 en 2) heeft Tinne Rombouts het volste
vertrouwen in de aanpak van De Ambrassade.
2.

Lionel Bajart

Lionel Bajart stelt vast dat de beleidsbrief Jeugd 2017-2018 een exhaustieve
opsomming geeft van de realisaties en van de plannen voor de komende jaren.
De Open Vld-fractie vindt het positief dat het Masterplan Diversiteit op stapel
staat. Van gesubsidieerde organisaties kan men verwachten dat ze de diversiteitsvoorwaarden toepassen in hun beleid. Het komt erop aan om fysieke en culturele
drempels weg te werken. Het is de bedoeling om concepten zoals de redelijke
aanpassing ingang te laten vinden. De recepten uit het verleden hebben hun nut
bewezen. Dit betekent nog niet noodzakelijk dat men ze in de toekomst moet
blijven hanteren. Het jeugdwerk moet inspelen op maatschappelijke evoluties. De
aandacht voor expressie en ondernemerschap is een stap in de goede richting. Hoe
zullen de verworven vaardigheden en good practices uit de proefprojecten ingang
vinden in het reguliere jeugdwerk?
De website www.jeugdmaps.be is een interessant instrument voor het lokale
en het stedelijke jeugdwerk. Lionel Bajart weet dat de minister dit breder wil
bekendmaken. Zijn de lokale jeugddiensten goed geplaatst om het jeugdbeleid
in de gemeenten op een moderne manier in te vullen? In een stedelijke context
is de diversiteit groter. De sociale betrokkenheid is er beperkter dan in een kleine
gemeente. Bestaat er momenteel een goed platform waar steden ervaringen met
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jeugdwerk kunnen uitwisselen? Hoe zorgt men ervoor dat de kennis niet verloren
gaat als de projecten zonder middelen vallen? Volstaat het bestaande project ‘Kijk,
zo doen we dat’?
Waarom zijn de koepels van de jeugdbewegingen geen voorstander van een breder
overlegplatform over kampeermateriaal? Dat lijkt nochtans snel haalbaar.
In de beleidsbrief leest Lionel Bajart over de aanpak van de regulitis bij de organisatie van fuiven en voor vrijwilligers. Zijn de andere problemen die door De
Ambrassade werden aangekaart, opgelost?
3.

Imade Annouri

Volgens Imade Annouri bevat de beleidsbrief Jeugd 2017-18 heel wat positieve
elementen. Hij heeft echter ook enkele vragen.
Groen is blij met de duidelijke beleidslijn omtrent diversiteit. De minister wil alle
beleidselementen rond diversiteit en kwetsbare groepen bundelen en pleit voor
meer samenwerking. De opgestarte projecten moeten nu een duurzame vertaling krijgen via het Masterplan Diversiteit. Is dit een evolutie naar meer structurele projecten en minder projectsubsidies? Zal de uitvoering van het masterplan
gebeuren in overleg met de jeugdsector? Welke middelen worden hieraan gekoppeld? Het is belangrijk om de positieve elementen van de projectwerkingen te
behouden. Wat heeft de minister geleerd uit de proefprojecten rond het delen van
schoolsportinfrastructuur? Deelt hij deze informatie met minister Philippe Muyters?
Minister Sven Gatz heeft verwezen naar een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren
een grote behoefte hebben aan een uniek communicatieplatform. Zo kunnen organisaties een breder netwerk uitbouwen. Bij vragen kunnen ze gemakkelijker naar
elkaar verwijzen of een beroep doen op elkaars expertise. Op welk specifiek onderzoek baseert de minister zich voor die uitspraak? Wat zullen de gevolgen zijn
voor de bestaande informatiekanalen? Hoe zal het nieuwe platform geïntegreerd
worden in de communicatie van de Vlaamse overheid en haar partners? Hoe zal de
minister het nieuwe communicatieplatform promoten?
Met het masterplan Bivakplaatsen wil de Vlaamse Regering het op kamp gaan in
kaart brengen en faciliteren. Imade Annouri is tevreden dat er in een taskforce
voorzien is voor de uitvoering. Het proces gaat echter traag en lijkt niet ambitieus.
Hoe moet het plan zorgen voor een grotere betrokkenheid van de lokale besturen?
Hoe wil de minister hen stimuleren om de regulitis weg te werken voor de jeugdbewegingen?
Ook wat betreft de groepstickets van De Lijn blijft er een probleem. Wat zijn
de resultaten van het proefproject? Hoe verloopt het overleg met minister Ben
Weyts? Wanneer mogen de jeugdbewegingen hiervoor een structurele oplossing
verwachten?
Groen is voorstander van het voortbestaan van het bijgestuurde JKP. Er moeten
echter nog stappen gezet worden naar de concretisering. De uitvoering van het JKP
moet gemonitord en geëvalueerd worden. Imade Annouri hoopt dat de minister
rekening zal houden met de verbetersuggesties die werden aangereikt door het
Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse Jeugdraad.
Het is nog altijd niet duidelijk hoe en waar de provinciale middelen zullen worden
verdeeld. Kan de minister hiervan een overzicht geven?
De VVJ zou 25.000 euro krijgen om een deel van de provinciale taken over te
nemen. Van waar komt dit budget?
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De overheveling van de provinciale bevoegdheden leidt tot een aangroei van de
subsidie voor het experimentele jeugdwerk. Over welk bedrag gaat het precies?
Welke regelingen zijn er uitgewerkt voor het patrimonium en voor de rechten en
plichten van de personeelsleden? Kan de minister garanderen dat er geen initiatieven zullen verdwijnen, en met hen de bijhorende expertise? Wordt de Vlaamse
Jeugdraad op de hoogte gehouden van de overhevelingsoperatie?
De minister wil de mogelijkheden van een vrijwillige samenlevingsdienst laten
onderzoeken. Dit mag echter nooit een verdoken besparingsoperatie zijn. Het kan
een bedreiging vormen voor jobs in de brede non-profitsector. Het risico bestaat
dat jongeren als goedkope werkkrachten worden gebruikt. Om al deze redenen
roept de Vlaamse Jeugdraad op om deze denkpiste te verlaten. Imade Annouri sluit
zich aan bij die oproep. Het is vooral belangrijk om te blijven investeren in sectoren
die het dichtst bij jongeren staan en om voorrang te geven aan duurzame engagementen en de bijhorende leerkansen die op lange termijn perspectief bieden. Als
er toch een samenlevingsdienst zou komen, dan moet er een duidelijk onderscheid
zijn met het vrijwilligerswerk. Een eventueel nieuw statuut moet dit wettelijk goed
kaderen.
4.

Tine Soens

Tine Soens leest in de begroting een extra bedrag van 183.000 euro ten gevolge
van de terugvordering van subsidies. Worden er ook jeugdsubsidies teruggevorderd?
Bij de apparaatskredieten is er sprake van een loonstijging ten gevolge van de
inkanteling van de provinciale taken. Hoe ligt de verdeling van de lonen tussen
Cultuur en Jeugd? Van welke provincies komen die middelen?
De Ambrassade krijgt 150.000 euro extra omwille van de uitbouw van het communicatieplatform. Wordt er ook in middelen vanuit de bevoegdheid Welzijn voorzien
voor het communicatieplatform?
Onder ‘Werking en toelagen vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid’ is er sprake
van 500.000 euro voor projectoproepen. Is dit hetzelfde als de vindplaatsgerichte
projecten met bruggenbouwers?
In het hoofdstuk over Strategische Doelstelling 1 leest Tine Soens over de website
www.jeugdmaps.be en de GIS-laag jeugd. Hebben alle gemeenten die gegevens
al ingevoerd? Ondertussen zouden 2200 jeugdlokalen een automatische vrijstelling krijgen. Zijn er nog jeugdlokalen die de automatische vrijstelling niet krijgen
omdat ze nog niet toegevoegd zijn op www.jeugdmaps.be?
Tine Soens vraagt of het vooronderzoek over gedeelde jeugdlokalen al resultaten
heeft opgeleverd. Wanneer mag men de visietekst verwachten?
De evaluatie van het decreet rond hostels en jeugdverblijfscentra had dit najaar
klaar moeten zijn. Tine Soens vraagt een stand van zaken.
De evaluatie van het proefproject van De Lijn was gepland voor eind 2017. Tine
Soens vraagt of de evaluatie al beschikbaar is.
De stock van ULDK wordt opnieuw uitgebreid. Daarvoor werd er binnen de begroting 2017 617.000 euro geïnvesteerd. Zijn er plannen voor een bijkomende investering in 2018?
De minister is geen voorstander van een nieuwkomerstaks voor jonge buitenlandse
vrijwilligers. Jongeren van buiten de EU die in Vlaanderen willen komen studeren,
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moeten wel een nieuwkomerstaks betalen. Sp.a vraagt om voor hen in een vrijstelling te voorzien. Hoe verloopt het overleg hierover met de Federale Regering?
Tine Soens hoopt ook dat de jeugdverenigingen niet extra worden belast door de
federale hervorming. Er was een beperkte lijst van functies waarvoor de mogelijkheid van een semiagoraal statuut onderzocht zou worden. Die lijst is echter sterk
uitgebreid. Zo is er nu ook sprake van coördinator van jeugdhuizen. Formaat is
daar absoluut geen voorstander van. Sp.a vraagt dat de minister de Federale Regering zou oproepen om voldoende rekening te houden met de Vlaamse jeugdsector.
Tine Soens vraagt meer informatie over het Europese Solidariteitsfonds en over de
samenlevingsdienst.
Sp.a is blij met de 2 miljoen euro extra voor de jeugdsector. Deze stijging mag de
komende jaren echter niet tenietgedaan worden door een eventuele niet-indexering van de middelen.
Tine Soens vraagt naar de aanpak van het Masterplan Diversiteit. Welke middelen
staan daartegenover? Het is belangrijk om de bestaande good practices in het
jeugdwerk zoveel mogelijk te delen.
De minister toonde zich redelijk positief over de resultaten van de eenmeting.
Tijdens de voorstelling werden er wel bezorgdheden geuit over de inspraak en over
de inkanteling van de jeugdmiddelen in het Gemeentefonds. Vanaf 2019 zal blijken
of de oorspronkelijke jeugdmiddelen in de toekomst dezelfde bestemming zullen
krijgen.
De VVJ zal een aantal provinciale taken overnemen en zal daarvoor aanvullende
middelen krijgen. In het begin van deze regeerperiode heeft de VVJ echter heel
zwaar moeten besparen.
Tine Soens blijft het eigenaardig vinden dat de resultaten van de Vrijetijdsmonitor
pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bekend zullen zijn. Het zou net
goed zijn als die resultaten vóór de verkiezingen bekend zouden zijn, zodat de
jeugdraden ze kunnen gebruiken in de debatten rond de verkiezingen.
Op dit ogenblik kunnen jeugdverenigingen voor de renovatie van hun lokalen geen
aanspraak maken op het verlaagde btw-tarief voor de renovatie van privéwoningen.
De minister zou dat onderzoeken. Tine Soens vraagt hierover meer informatie.
In het kader van Strategische Doelstelling 2 – in Vlaanderen zetten we in op jeugdwerk dat alle jongeren bereikt – zullen er projecten worden ontwikkeld rond de
vrije tijd van jongeren in een instelling. Tine Soens vraagt wat dit inhoudt.
Tine Soens stelt voor om in de commissie een gedachtewisseling of een hoorzitting
te organiseren over de toekomst van het JKP. De tussentijdse evaluatie van het JKP
is daarvoor misschien een goede gelegenheid.
De subsidielijn voor het experimentele jeugdwerk wordt uitgebreid. Betreft dit het
bedrag van 500.000 euro dat in de begroting is opgenomen?
5.

Miranda Van Eetvelde

Miranda Van Eetvelde vindt dat de beleidsbrief Jeugd 2017-2018 stappen zet naar
een meer uitgewerkt en beter ondersteund jeugdwerk. Er wordt 2 miljoen euro
extra geïnvesteerd in het Vlaamse jeugdwerk. Dat is lang geleden.
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Er wordt gewerkt aan vijf belangrijke aandachtspunten van de jeugdsector. Er
wordt een coherente algemene visie uitgewerkt rond inclusie. Dat moet structureel
ingebed worden in het plan van aanpak. Daarover vraagt Miranda Van Eetvelde wat
meer uitleg.
De minister wil onderzoeken of de schoolinfrastructuur binnen bepaalde proefprojecten ook gebruikt kan worden voor ontmoetingsplekken voor jongeren. Is dat
nog realiseerbaar in deze regeerperiode? De ministers Hilde Crevits en Philippe
Muyters hebben hierover een akkoord bereikt. Is minister Sven Gatz bij dat overleg
betrokken?
De minister gaat aan deze Vlaamse Regering een knelpuntennota voorleggen in
functie van het vernieuwde decreet rond jeugdverblijfscentra. Miranda Van Eetvelde
vraagt naar de precieze timing.
Het masterplan Bivakplaatsen is in uitvoering. Er wordt ook ingezet op meer speelzones en -bossen. Miranda Van Eetvelde blijft aandacht vragen voor de provincies
die over minder groene ruimte beschikken.
Miranda Van Eetvelde heeft een schriftelijke vraag gesteld over de toeristentaks
(Schriftelijke Vragen Vl.Parl. 2016-17, nr. 313 aan minister Sven Gatz). Er zijn
38 gemeenten met een toeristentaks. Daarvan zijn er 24 die voorzien in vrijstellingen. In 21 gemeenten worden overnachtingen in het kader van het jeugdtoerisme in principe gevrijwaard. Heeft de minister al kunnen nagaan of er in die
gemeenten ook kampplaatsen gevestigd zijn? Zijn er nog problemen op dat vlak?
De minister heeft in 2017 opnieuw 617.000 euro geïnvesteerd in kampeermateriaal. Welk bedrag is er in 2018 voorzien voor ULDK?
Het is positief dat de Vlaamse Regering werk maakt van een gecoördineerd vrijwilligersbeleid. Miranda Van Eetvelde vraagt wel om het verschil tussen het vrijwilligerswerk en het verenigingswerk te verduidelijken. Het zuivere vrijwilligerswerk is
onbetaalbaar. Het verenigingswerk is bedoeld voor de statuten in de zogenaamde
grijze zones.
De N-VA-fractie is voorstander van de uitbouw van een integraal Vlaams kennisen expertisecentrum voor het vrijwilligerswerk. Hoe zal dit expertisecentrum zich
verhouden tot Cultuurloket?
De N-VA-fractie is geen grote voorstander van een vrijwillige samenlevingsdienst.
Houdt de minister rekening met de mogelijke praktische, financiële en organisatorische problemen?
Miranda Van Eetvelde vindt één campagnedag rond buitenspelen onvoldoende
om een gedragsverandering teweeg te brengen. Om een groot maatschappelijk
draagvlak te realiseren, moet het thema onder de aandacht blijven. Dit moet ook
beleidsmatig ondersteund worden met slimme impulsen en veilige, groene speelmogelijkheden.
Miranda Van Eetvelde blijft geloven in de lokale jeugdraad. Jeugdraden kunnen
kinderen en jongeren betrekken bij het beleid. De manier waarop kinderen en
jongeren participeren verandert constant. De Vlaamse overheid hoeft niet alles te
verplichten. Ze moet wel ondersteunen en coachen, onder meer via de VVJ.
Miranda Van Eetvelde vraagt zich af of de jeugdraden geïnformeerd zullen worden
over de monitoring. Die gegevens kunnen belangrijk zijn in het licht van de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
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In 2018 komen er enkele overgangsmaatregelen in het kader van de overheveling
van de provinciale taken. Binnenkort kan de commissie daar dieper op ingaan, naar
aanleiding van de bespreking van het decreet houdende de subsidiëring van het
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
(Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 1378/1).
Diversiteit is een van de vijf prioriteiten van de minister. Deze materie ligt echter
heel gevoelig. Dat blijkt uit de recente communicatie van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging over een experiment. Diversiteit is een belangrijk werkpunt
voor de jeugdverenigingen. Dit moet men aanpakken met respect voor het engagement en voor de bestaande initiatieven. Hoe kan men de bestaande projecten
rond diversiteit structureel inbedden, in overleg met de jeugdsector? De minister
wil onderzoeken hoe hij het concept van de redelijke aanpassing ingang kan doen
vinden in het jeugdwerk. Miranda Van Eetvelde vraagt of hij dat verder kan verduidelijken.
De minister wil werk maken van een nieuw en meer actiegericht JKP. Dit sluit aan
bij de wens van de actoren op het veld. Binnen welke termijn wil de minister dit
concretiseren?
De Vlaamse Regering stelde De Ambrassade aan als de projectleider die het jeugdinformatiebeleid doeltreffender moet maken. Het jeugdinformatieplatform zal in
2018 eindelijk operationeel zijn. Blijkbaar moet men nog een concreet plan van
aanpak uitwerken, vooral rond ICT. Loopt hierover nog overleg? Wat zijn de noden
en de knelpunten?
De minister wil werk maken van mediawijsheid bij jongeren. Recente getuigenissen rond sexting en pestgedrag via sociale media tonen aan dat dit nodig is. Er
is ook nood aan een algemene en sectorspecifieke communicatie rond het meldpunt 1712. Beleidsrelevant onderzoek blijft zeker belangrijk.
6.

Orry Van de Wauwer

Orry Van de Wauwer zegt dat de CD&V-fractie bijzonder tevreden is met de extra
middelen voor de jeugdsector. Alle 79 jeugdorganisaties krijgen 1,26 percent indexverhoging en 6 percent structurele verhoging. Daarnaast is er ook 500.000 euro
extra vrijgemaakt voor projecten. De Ambrassade krijgt 150.000 euro voor de
uitbouw van het jeugdinformatieplatform. JINT krijgt 100.000 euro voor het Solidarity Corps. Ook het tentenbudget is opnieuw substantieel verhoogd.
De minister heeft enkele weken geleden garanties gegeven voor de indexering van
de personeelskosten. Voor de werkingskosten zou dat moeilijker zijn. CD&V vindt
dat alle sectoren met een enveloppesubsidiëring een duidelijk antwoord moeten
krijgen. Orry Van de Wauwer roept de jeugdsector op om de gevolgen van een
eventuele niet-indexering duidelijk te schetsen. Een niet-indexering is de facto een
besparing.
Ook de zogenaamde bovenbouworganisaties moeten de geïndexeerde lonen van
hun personeel kunnen betalen. Waarom is de indexering dan niet van toepassing
op hen? Wanneer zullen de projectoproepen gelanceerd worden waarvoor er een
bedrag van 500.000 euro is uitgetrokken?

III. Antwoordenronde
Minister Sven Gatz erkent dat er een spanningsveld is tussen het vrijwilligersbeleid
en het vrijetijdswerk. Hij heeft overleg gehad met de Vlaamse Regering over de
lijst. De huidige lijst is zeker niet ideaal. Er zijn geen principiële problemen met de
luisterbereidheid van de Federale Regering. De beide regeringen vertrekken van
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een ander uitgangspunt, maar nu is er een werkbare basis gevonden. De Federale Regering heeft een advies gevraagd aan de Hoge Raad voor Vrijwilligers. Een
bijsturing behoort zeker tot de mogelijkheden.
Er zal nog veel communicatie nodig zijn rond het vrijwilligerswerk en het vrijetijdswerk. Op het eerste gezicht lijkt de situatie nochtans overzichtelijk. Het vrijwilligersbeleid wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Er verandert niets aan
het vrijwilligersbeleid of aan de eventuele vrijwilligersvergoeding. Het is wel de
bedoeling dat de drempels kleiner worden.
Binnen de nieuwe wetgeving over het vrijetijdswerk kunnen mensen met een vier
vijfden arbeidscontract tot 500 euro per maand onbelast bijverdienen. Dan gaat het
niet om een vrijwillig engagement. Er wordt dus geen grijze zone gecreëerd waarin
vrijwilligers geld verdienen. De impact op het echte vrijwilligerswerk zal moeten
blijken. Waar nodig zal men moeten bijsturen. De vraag van minister Philippe
Muyters was duidelijk. Dit stond ook in het Vlaamse regeerakkoord.
De jeugdsector is hiervoor niet eenduidig vragende partij. Andere sectoren willen
hiervoor ook in aanmerking komen. Daarom heeft minister Sven Gatz contact
gelegd met de koepels in de cultuur- en de jeugdsector. Zo heeft hij geprobeerd
om de lijst van de functies af te lijnen. Er zullen zeker nog bijsturingen nodig zijn.
Hij vindt het beter om hieraan op een onvolmaakte manier te participeren, dan
helemaal niet.
De samenlevingsdienst staat daar los van. Op dit ogenblik is in de wet in deze
mogelijkheid voorzien, maar ze is nog niet operationeel. Het ziet er ook niet naar
uit dat dit snel zal gebeuren. Er zijn gesprekken aan de gang met de sector. Een
deel van de sector is zeer terughoudend. Dit houdt verband met de manier waarop
het programma in Frankrijk werd ingevoerd tijdens het presidentschap van Nicolas
Sarkozy. Daar werden de middelen voor de samenlevingsdienst volledig van het
reguliere jeugdwerk afgenomen. In de ons omringende landen krijgt het traject
van de samenlevingsdienst meer vorm. Het Platform voor de Samenlevingsdienst,
dat daarvoor de grootste pleitbezorger is, zal in het voorjaar van 2018 een benchmarkstudie uitbrengen.
Het is goed dat de sector de verschillende stappen van het Masterplan Diversiteit rustig heeft kunnen doorlopen. Op 23 februari 2018, de Dag van de Diversiteit, zal men nagaan welke goede praktijken uit het verleden inzetbaar zijn in de
brede jeugdwerksector. De minister hoopt dat ook de bruggenbouwerstrajecten,
het vindplaatsgerichte werken en de Brusselse straatburgerschapprojecten goede
praktijken zullen opleveren. Het is de bedoeling dat de verschillende sectoren op
de Dag van de Diversiteit engagementen ondertekenen.
Op de vraag over de kostprijs antwoordt de minister dat maatschappelijke
problemen niet kunnen opgelost worden met financiële middelen alleen. Diversiteit
mag niet extern worden uitbesteed aan gespecialiseerde medewerkers, maar moet
deel uitmaken van het reguliere jeugdwerk. Op dit ogenblik onderzoekt men hoe
de 500.000 euro projectmiddelen verdeeld kunnen worden over het experimentele
jeugdwerk en over de andere projecten waaronder het Masterplan Diversiteit. Hij
vindt het belangrijk om traag maar zeker vooruit te gaan. Vanaf een bepaald punt
kan het ook iets sneller gaan. De start ligt in deze regeerperiode, maar het is de
bedoeling om er daarna mee voort te gaan.
Vanaf het einde van 2017 wordt de tool voor de lokale monitoring uitgerold. Er
wordt een website gebouwd. Er volgt duidelijke communicatie naar de sector en de
gemeentelijke verantwoordelijken. De echte start is gepland voor februari of maart
2018. Samen met minister Liesbeth Homans heeft minister Sven Gatz een comple-
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mentaire tool ontwikkeld om het jeugdbeleid vanuit stedelijk en lokaal oogpunt te
versterken.
De eerste resultaten van de monitoring zullen niet voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn. Er zijn wel een nulmeting en een eenmeting beschikbaar, maar
er is geen echt ijkpunt voor de monitoring. Er zal sowieso discussie zijn over de
resultaten, ook al is het eerste jaar van de monitoring nog niet achter de rug. Er
zullen zeker voldoende handvaten zijn om het debat te voeren. Het is ook goed
dat VVJ en De Ambrassade het politieke en maatschappelijke jeugddebat in gang
zetten op het lokale vlak.
De cijfers van de inventaris zal de minister schriftelijk bezorgen. Hij begrijpt dat de
onzekerheid pas zal verdwijnen op het ogenblik dat de vroegere middelen opnieuw
op de rekening zullen staan.
Formaat heeft zich geëngageerd om het provinciale Fuifpunt over te nemen. Deze
organisatie heeft gemeld dat de bijkomende middelen van de laatste beleidsronde
daarvoor voldoende zijn.
De VVJ heeft naar aanleiding van de beleidsronde een extra toelage gekregen
van 35.000 euro. Voor de overname van de provinciale taken komt daar nog eens
25.000 euro bij. In de eerste maanden van 2018 zal de minister onderzoeken in
hoeverre het vroegere consulentschap van de provincies overgenomen kan worden
door de administratie. Hij doet geen harde beloftes, maar wil eerst zien wat de VVJ
kan doen met de beperkte bijkomende middelen.
Het is inderdaad mogelijk om een provinciaal adviesorgaan voor Jeugd te behouden
voor de grondgebonden bevoegdheden. Dit zal afhangen van de activiteiten van de
provincies en van de manier waarop de VVJ daarop inspeelt.
De minister is volop bezig met de omschakeling naar een jeugd- en kinderrechtenactieplan. In de eerste helft van 2018 zal hij zorgen voor een aanpassing van het
decreet. Rond de meetbaarheid zitten de politiek en de jeugdsector op dezelfde
lijn. Een goed evenwicht is nodig.
De minister zal een overzicht bezorgen van wat De Ambrassade dit jaar en volgend
jaar nog zal doen rond het jeugdinformatiebeleid.
De good practices voor diversiteit in het jeugdbeleid wil de minister delen via de
jeugdsector zelf. Dat zal ook leiden tot engagementen. Het onderzoek waarmee de
bruggenbouwersprojecten worden begeleid, zal verduidelijken wat echt een goede
praktijk is en wat niet. Een beredeneerde goede praktijk is evenwel pas echt nuttig
als men er een bepaald eigenaarschap over ontwikkelt.
Op het Intercity Youth Congress zullen nieuwe conclusies en beleidsaanbevelingen
worden geformuleerd.
Het gebrek aan interesse van de jeugdbewegingen voor een meer formele samenwerking rond het uitlenen van kampeermateriaal is gebaseerd op fiscale redenen.
Als de ene groep het materiaal uitleent aan de andere, dan ontstaan er namelijk
economische transacties met fiscale gevolgen.
Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het delen van schoolinfrastructuur met sport- en jeugdverenigingen. De minister heeft contacten met het beleidsdomein Onderwijs dat daarvoor heel wat middelen vrijmaakt.
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Het masterplan Bivakplaatsen zou te weinig ambitieus zijn en te weinig vooruitgang boeken. Op dat vlak geeft de sector uiteenlopende reacties. De minister wil
stap voor stap vooruitgang boeken.
Het proefproject van De Lijn rond het vervoer naar de bivakplaatsen is gedeeltelijk gerealiseerd. Eind november 2017 verwacht de minister het verslag van dit
project. In december of januari kunnen eventuele volgende stappen besproken
worden. De ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege zullen daarbij betrokken zijn.
Minister Sven Gatz erkent dat men daar best niet te lang mee wacht als men voor
de volgende zomer conclusies wil trekken.
De vraag van Tine Soens over de 183.000 euro teruggevorderde subsidies zal hij
schriftelijk beantwoorden (zie bijlage 4 en 7). De minister wil onderzoeken of het
gaat om verenigingen die gestopt zijn of die bepaalde financiële doelstellingen niet
gehaald hebben. Hij zal ook een overzicht geven van de loonkredieten voor Jeugd
en Cultuur die door de administratie worden overgenomen van de provincies.
Minister Gatz overlegt met De Ambrassade en met Welzijn over het communicatieplatform voor de jeugd. Hij zal nagaan of Welzijn een financiële bijdrage wil doen.
Twee derden van de gemeentebesturen hebben het nodige werk gedaan voor de
GIS-laag in de jeugdsector. Hij overlegt met De Ambrassade over de noodzakelijke
bijkomende stappen. Dit evolueert wel tergend traag. De minister vermoedt dat dit
een perifere taak is voor bepaalde ambtenaren binnen de lokale besturen.
Over de hostels en de jeugdverblijfscentra heeft de minister geen nieuwe informatie. Hij zal daarover een stand van zaken geven (zie bijlagen 4 en 7).
In 2018 zal men voor de aankoop van kampeermateriaal beschikken over het
normale budget van 317.000 euro. Na de zomer zal de minister de stand van
zaken bekijken. Op basis daarvan zal hij te gepasten tijde de eventuele bijkomende
vragen bekijken.
De minister overlegt met Jeugd en Toerisme over de toeristentaks. Het komt erop
aan de lokale besturen te overtuigen om daarin zo redelijk mogelijk te zijn. Hij kan
dat niet afdwingen.
De gegevens van de Europese Commissie over het Europese Solidariteitscorps
zullen volgende week meegedeeld worden aan JINT. Dan zullen de bijkomende
middelen aangewend kunnen worden.
Er is geen nieuwe informatie over de indexering van de werkingsmiddelen. De
minister heeft wel met de Vlaamse Jeugdraad afgesproken dat ze de diepte van de
derving zouden inschatten voor de verschillende subsectoren. Dat moet hem de
nodige argumenten bieden om binnen de Vlaamse Regering voldoende middelen te
vragen. De indexering is trouwens een Belgisch systeem. In andere landen bestaat
dat niet of nauwelijks.
De minister probeert te kijken wat hij kan doen met de 1-meting. Hij heeft op het
terrein een aantal concrete initiatieven genomen om de inspraak van jongeren
in het lokale jeugdbeleid te versterken. Zo hoopt hij tegemoet te komen aan een
aantal slechte tendensen in de eenmeting.
De minister heeft geen weet van nieuwe evoluties in de btw-problematiek rond de
renovatie van jeugdlokalen.
Voor het jeugdwerk voor jongeren in jeugdinstellingen heeft hij samen met minister
Jo Vandeurzen een budget van 60.000 euro kunnen vrijmaken voor het opstellen
van een draaiboek voor verbetering en voor de procesbegeleiding.
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De werking van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt versterkt.
De minister beseft dat één buitenspeeldag per jaar niet veel is. Hij probeert dit
thema wel te verdiepen en te verankeren met de oproep voor het label Kindvriendelijke Gemeente. Op lokaal vlak zouden bepaalde partners, samen met de
gemeenten in de kopgroep, een aantal zaken kunnen verbeteren.
Het concept redelijke aanpassing zal ook aan bod komen op de Dag van de Diversiteit. Dit concept is afkomstig uit Québec in Canada. De minister wil een algemene
afwegingsmethode aanbieden waaruit moet blijken wat dit concreet betekent voor
het jeugdwerk. Dat zal moeten gebeuren op het niveau van de groepen. Er is geen
draaiboek. In bepaalde gevallen kan ook het categoriale spoor soelaas brengen.
Concreet betekent dit eigen groepen voor allochtone jongeren binnen een jeugd
beweging. Dit moet echter een uitzondering blijven. Op dat vlak hoopt minister
Gatz een aantal concrete stappen te zetten op de Dag van de Diversiteit.
Op de vraag van Orry Van de Wauwer over de indexering antwoordt de minister dat
er via de beleidsnota’s al een zekere voorafname is gebeurd voor de bovenbouw.
De middelen voor het terrein wegen voor hem nog altijd iets zwaarder dan die voor
de bovenbouw.

MEDIA
I.

Toelichting

1.

Uitgavenbegroting Cultuur, Jeugd en Media 2018

Zie onderdeel Cultuur.
2.

Beleidsbrief Media 2017-2018

In de beleidsbrief Media 2017-2018 onderscheidt minister Sven Gatz vier prioriteiten: de digitalisering van het radiolandschap, de herziening van de regionale
televisieomroepen, de algemene audiovisuele steun en het Kenniscentrum Mediawijsheid.
2.1. Het digitale radiolandschap
Het Radiodecreet is in de Commissie al aan bod gekomen. De laatste keer op
9 november.
Een aantal lokale radio’s is in juli al erkend. De erkenning van vier netwerkradio’s
wordt betwist. De administratie werkt nu aan de erkenning van lokale radio’s.
Na deze rondes wordt er beslist of er een bijkomende ronde komt voor de nieterkende frequenties. De minister kan hierover nog geen uitspraak doen. Dit is
afhankelijk van de afhandeling van de ronde voor de 75 nog resterende frequentiepakketten voor lokale radio’s.
De minister heeft begrip voor de onrust van wie nog niet weet of hij zijn werking
kan continueren of wanneer hij een toegekend frequentiepakket in een vergunning kan omzetten. De VRM doet zijn best om de continuïteit te verzekeren voor
degenen die kunnen voortdoen, en de nodige tijd te geven aan degenen die zullen
opstarten.
Binnen afzienbare tijd zal consultant Jacky B in de commissie een toelichting geven
over de invoering van het digitale radiolandschap. Het wettelijke kader is in orde
gebracht. De capaciteit van de media- en DAB+-multiplexen wordt vergroot. Dit
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