SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 219
van TINE SOENS
datum: 13 mei 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan - Stand van zaken
De leden van de Vlaamse Regering zouden tegen 31 maart een concretisering gemaakt
moeten hebben van de operationele doelstellingen van het Vlaams Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019. Dit houdt in dat ze operationele doelstellingen
koppelen aan projecten, processen en programma’s.
Deze maand zou er naar de Vlaamse Regering worden teruggekoppeld in functie van de
adviesvragen. Uiteindelijk zou het document begin juni op de Vlaamse Jeugdraad ter
sprake komen en daarna wordt het neergelegd in het Vlaams Parlement, binnen het jaar
na aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering.
De minister van Jeugd heeft de coördinerende rol over het Vlaams Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan en staat in voor de opvolging en de uitvoering ervan.
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Wat is de stand van zaken met betrekking tot de opmaak van het Vlaams Jeugd- en
Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 219 van 13 mei 2015
van TINE SOENS

1. Het jeugd- en kinderrechtenbeleid omvat verschillende domeinen die ingrijpen op het
leven van kinderen en jongeren. Met het decreet van 20 januari 2012 houdende het
voeren van een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd gekozen voor een
integrale en geïntegreerde benadering. Om dit beleid vorm te geven zijn er meerdere
instrumenten ontwikkeld die decretaal verankerd zijn (beleidsplan, aanspreekpunten
jeugd- en kinderrechtenbeleid, wetenschappelijk onderzoek over de leefwereld van de
jeugd, JoKER, jeugdraad).
Als minister van Jeugd zie ik erop toe dat er, conform de decretale bepalingen, een
nieuw Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan komt, dat de inhoudelijk bevoegde
ministers hun engagementen concretiseren en uitvoeren, dat ze de stem van
kinderen, jongeren en hun organisaties horen. Zoals decretaal bepaald, zal ik het plan
monitoren en zorgen voor een tussentijds verslag na het tweede jaar van uitvoering,
en een eindverslag in het laatste jaar van uitvoering.
2. Het integrale Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 (JKP) werd op
22 mei 2015 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering
heeft mij hierbij gelast om bij het ontwerp van JKP het advies te vragen van de
Vlaamse Jeugdraad, het Kinderrechtencommissariaat en alle strategische adviesraden,
met het verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen. De
adviesvragen zijn ondertussen ook de deur uit. Wij zitten dus op schema voor een
definitieve goedkeuring, en een overhandiging van het plan aan het Vlaams
Parlement, voor het zomerreces. De voorstelling aan stakeholders en belangstellenden
is voorzien op dinsdag 29 september 2015.

