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PASCAL SMET
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Vraag nr. 892
van 9 september 2013
van MARIJKE DILLEN

Jeugdbeleidsplan - Allochtone jongeren
Een van de doelstellingen binnen het Vlaams Jeugdbeleid is het voeren van een structureel beleid ter
ontwikkeling van het jeugdwerk voor en door allochtone jongeren.
1. Kan de minister mij een gedetailleerd overzicht geven van alle initiatieven die ter zake sinds het
begin van deze legislatuur zijn genomen? Welke sectoren werden betrokken? Wat is de budgettaire weerslag?
2. Welke initiatieven zijn er genomen om te werken aan netwerken en structuren ter ondersteuning
van het jeugdwerk voor en door allochtone jongeren? Wat zijn de concrete resultaten? Welke actoren zijn betrokken? Wat is de budgettaire weerslag?
3. Op welke wijze werd het lokale beleid aangespoord om meer aandacht te hebben voor deze vormen van jeugdwerk? Op welke wijze werd het lokale beleid hierbij ondersteund? Welke budgettaire middelen zijn hiervoor vrijgemaakt?
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ANTWOORD

op vraag nr. 892 van 9 september 2013
van MARIJKE DILLEN

1. Deze vraag betreft de uitvoering van operationele doelstelling 4.4. van het Vlaams
Jeugdbeleidsplan (“De Vlaamse overheid voert een structureel beleid ter ontwikkeling van het
jeugdwerk voor en door allochtone jongeren”). Over de uitvoering hiervan werd door de
Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement gerapporteerd op 22 juli 2013. Ik verwijs hierbij
meer bepaald naar p. 19 van dit rapport (Stuk 2158 (2012-2013) – Nr. 1,
http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2012-2013/g2158-1.pdf
2. Cf. 1. De vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) werd in 2012 via een facultatieve
toelage gesubsidieerd met de bedoeling om op termijn te kunnen groeien naar een structurele
subsidiëring als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. Daarnaast kreeg de vereniging ook
een projectsubsidie om, in samenwerking met andere jeugdverenigingen, het jeugdwerkmodel
uit te werken specifiek gericht op allochtone jeugdverenigingen.
PAJ ontving in 2012 € 55 000 om door te groeien naar de normen voor het landelijk georganiseerd
jeugdwerk en daarnaast € 25 000 projectsubsidie. Totaal € 80 000.
3. Cf. 1. Voor de voorbije planperiode van de lokale besturen (2011-2013) werd jaarlijks een
bedrag van € 3 346 520,32 vrijgemaakt. Voor de komende planperiode van de lokale besturen
(2014-2019) wordt hiervoor jaarlijks een bedrag van €7 180 364,80 vrijgemaakt.

