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Jeugddienst Habbekrats Kortrijk - Sluiting
Habbekrats is een welzijnswerking die zich inzet voor kansarme jongeren tussen 12 en
25 jaar. Habbekrats organiseert voor deze jongeren zinvolle vrijetijdsactiviteiten,
hulpverlening en vorming. Habbekrats wil jongeren vooral ontmoetingskansen geven,
hen weerbaarder maken en achterstellingsmechanismen tegengaan en opheffen.
Habbekrats heeft gedurende 25 jaar een unieke methode uitgewerkt en heeft daarmee
duurzame resultaten geboekt. Habbekrats kreeg hiervoor de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap en krijgt van de Vlaamse overheid in het kader van de enveloppe 20142017 voor landelijk georganiseerde jeugdverenigingen 265.271 euro subsidies.
Habbekrats had tot voor kort trefpunten in Antwerpen, Brussel, Gent, Halle, Hamme,
Hasselt, Kortrijk, Wetteren en Oostende. En alle steden, op Kortrijk na, evalueerden de
werking positief. In een onafhankelijke studie door de KU Leuven wordt de werking van
Habbekrats als uniek, voorbeeldig en duurzaam omschreven.
De vestiging in Kortrijk sloot echter enkele maanden geleden de deuren, na onenigheid
met het stadsbestuur van Kortrijk. Het stadsbestuur richtte de overkoepelende vzw Ajko
op om alle initiatieven die zich inzetten voor kansengroepen te bundelen. De vzw Ajko
krijgt hiervoor van de Vlaamse overheid jaarlijks 360.000 euro subsidies. Omdat
Habbekrats niet wil meestappen in de vzw krijgt het geen subsidies meer van de stad
Kortrijk. Habbekrats kon echter niet zomaar in het nieuwe verhaal van Kortrijk stappen,
aangezien ze met andere vestigingen een landelijke overeenkomst heeft. Bijgevolg is
Oostende de enige overblijvende vestiging in West-Vlaanderen.
1. Was de minister op de hoogte van de sluiting van de vestiging van Habbekrats in
Kortrijk? Wat is de visie van de minister hierop?
2. Is de minister van oordeel dat de vzw Ajko de werking van Habbekrats in Kortrijk
overbodig maakt?
3. Is de minister van oordeel dat Habbekrats, na de sluiting van de vestiging in Kortrijk,
nog voldoende vertegenwoordigd is in West-Vlaanderen? Indien niet, welke
maatregelen zal de minister nemen?
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1. Ik was niet op de hoogte van de sluiting van de vestiging van vzw Habbekrats in
Kortrijk. De manier waarop een lokaal bestuur de ondersteuning van het lokale
jeugdwerkaanbod organiseert, behoort volledig tot de lokale autonomie.
Het klopt dat Habbekrats door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd wordt
voor de werking die ze uitbouwt op landelijk niveau. Het gaat hierbij vooral om
vakantiekampen en vormingstrajecten op Vlaams niveau. Aan deze initiatieven kan
vanuit de werking van Kortrijk deelgenomen worden maar dit is niet vereist. Dit
betekent dat de lokale werking van Habbekrats in Kortrijk losstaat van de
verbintenissen die de vereniging op Vlaams niveau heeft. De keuze van de vereniging
om niet in het verhaal van vzw Ajko te stappen, is dan ook een keuze van de
vereniging zelf.
2. Aangezien het aan het lokale bestuur zelf is, te oordelen hoe het lokale jeugdwerk
best wordt georganiseerd en ondersteund en welk aanbod nodig is om aan de lokale
noden te beantwoorden, kan ik hier geen uitspraak over doen.
3. Het staat een vereniging vrij om haar lokale werkingen uit te bouwen waar ze wil en
hoe ze wil. Het is dan ook de eigen keuze van Habbekrats om de werking in Oostende
te continueren en die in Kortrijk stop te zetten. Vanuit Vlaams perspectief blijft
Habbekrats erkend en gesubsidieerd als landelijk georganiseerde jeugdvereniging en
krijgt de vereniging hiervoor de komende jaren ook de voorziene middelen op
voorwaarde
dat
ze
haar
doelstellingen
nakomt
zoals
bepaald
in
de
subsidieovereenkomst die werd afgesloten voor de periode 2014-2017.

