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Jeugd- en kinderrechtenbeleid - Aanspreekpunten
In elke administratie en overheidsagentschap zou een aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid
moeten zijn. Die ambtenaar werkt mee aan de uitwerking en de uitvoering van het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams Kinderrechtenbeleidsplan. Hij schat de effecten in van het Vlaams beleid in
zijn domein op het jeugd- en kinderrechtenbeleid. De coördinatie berust bij de administratie Jeugd.
Ik verwijs naar het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 703 van 9 juli 2013. De minister bezorgde
een overzicht van de instanties die een aanspreekpunt hebben aangeduid. Evenwel werd geen uitleg
gegeven waarom sommige instanties niet over een aanspreekpunt beschikken, zoals Jobpunt Vlaanderen, Agentschap Ondernemen, Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Worden in deze instanties alsnog aanspreekpunten aangeduid? Om welke reden wordt desgevallend
geen aanspreekpunt aangeduid?
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ANTWOORD

op vraag nr. 139 van 7 november 2013
van CHOKRI MAHASSINE

In antwoord op de schriftelijke vraag nr. 703 van 9 juli 2013 bezorgde ik een overzicht van de entiteiten die in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 over een aanspreekpunt jeugd- en kinderrechtenbeleid dienen te beschikken. De reden die daarbij gegeven werd is dat
deze entiteiten strategisch zijn voor het jeugd- en kinderrechtenbeleid. De door de heer volksvertegenwoordiger aangehaalde entiteiten komen inderdaad niet voor in het overzicht. Ze zijn niet of niet
dermate strategisch dat een afzonderlijk aanspreekpunt noodzakelijk is. Daar waar een agentschap
geen aanspreekpunt heeft, kan teruggevallen worden op het aanspreekpunt van het departement van
het betrokken beleidsdomein. Alle departementen hebben een aanspreekpunt aangeduid.
Jobpunt Vlaanderen kan volledig gesitueerd worden in de beleidsuitvoering. Voor de beleidsmatige
aspecten van het werkgelegenheidsbeleid kan mijn administratie terugvallen op het departement
Werkgelegenheid en Sociale Economie en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsmiddeling (VDAB). Ook
het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie situeert zich volledig in de beleidsuitvoering door haar rol op het vlak van de erkenning van organisaties en het uitkeren van subsidies in
het kader van het tewerkstellingsbeleid. Het Agentschap Ondernemen staat in voor de uitvoering van
het economisch beleid en staat in voor de operationele voorbereiding ervan. Ook wat betreft het economische beleid ga ik ervan uit dat we met het aanspreekpunt bij het departement Economie, Wetenschap en Innovatie voldoende voeling kunnen houden met het economisch beleid. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen stimuleert, ondersteunt, begeleidt en financiert lokale sociale woonactoren om betaalbare en kwaliteitsvolle woonprojecten te realiseren en in stand te houden. Het is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Binnen dit beleidsdomein kunnen we wat betreft wonen terugvallen op de expertise
van het agentschap Wonen Vlaanderen.

