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Brandveiligheid jeugdhuizen - Stand van zaken
De brandveiligheid van de Vlaamse jeugdhuizen blijft volgens de beleidsnota Jeugd 20142019 een van de prioriteiten van de minister. Doordat brandveiligheid een prioriteit was
in de lokale jeugdbeleidsplanning is er de laatste jaren heel wat geïnvesteerd in het
veiliger maken van jeugdlokalen. Evenwel blijft een continue aandacht noodzakelijk om
de veiligheid in de Vlaamse jeugdhuizen te garanderen.
De minister kondigt aan, in samenwerking met De Ambrassade, ruime aandacht te
blijven besteden aan de problematiek. Dat zal onder meer gebeuren met de
“Lokalenmap”, die als instrument ook het beheer betreffende brandveiligheid kadert.
Verder wil de minister diverse instrumenten aanreiken om aan brandveiligheid te werken.
1.

Hoe evalueert de minister de huidige stand van zaken inzake de brandveiligheid van
de Vlaamse jeugdhuizen en -lokalen? In hoeverre heeft de minister zicht op de
noden die er momenteel nog bestaan inzake (brand)veiligheid?

2.

De minister wenst aandacht te blijven besteden aan deze problematiek, o.a. door het
gebruik van de “Lokalenmap” als instrument.
Hoe evalueert de minister het gebruik van de “Lokalenmap” als instrument door
bestuurders en vrijwilligers van jeugdhuizen? Is het gebruik van de “Lokalenmap”
reeds een gangbare praktijk bij de bestuurders en vrijwilligers voor het beheer van
de jeugdlokalen?

3.

Heeft de minister reeds een beleidsvisie ontwikkeld over de instrumenten die hij wil
aanreiken om aan brandveiligheid te werken?
Zo ja, aan welke instrumenten wordt gedacht en welke actoren zullen worden
betrokken bij de totstandkoming van deze instrumenten?
Zo neen, binnen welke termijn verwacht de minister dat de instrumenten kunnen
krijgen om aan brandveiligheid te werken en welk traject stelt de minister voorop om
vorm te geven aan deze instrumenten?
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1.

U verwijst terecht naar de inspanningen van de Vlaamse overheid de voorbije jaren.
Brandveiligheid werd een Vlaamse prioriteit in de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen
2011-2013 waar extra middelen werden voor vrijgemaakt. Slechts elf Vlaamse
gemeenten tekenden niet op deze prioriteit in.
Het Cijferboek 2011-2013 vermeldt dat 65,31% van de gemeenten expliciet een
subsidie geeft voor brandveiligheid. In veruit de meeste gemeenten (81,03%) werd
een samenwerking met de brandweer opgezet voor de controle van de
jeugdwerklokalen en/of de aankoop en controle van brandblusapparaten. De
aanschaf en controle van rookmelders, het opzetten van sensibiliseringscampagne en
de organisatie evacuatieoefeningen zijn voorbeelden van acties die ruim aan bod
kwamen.
Ook uit de gemeentelijke verantwoordingsnota bleek dat veel gemeentebesturen
grote inspanningen leverden op dit vlak.
Toch leer ik uit het onderzoek Jeugdhuizen in Vlaanderen, uitgevoerd in 2014 in
opdracht van de administratie dat 1 op 10 jeugdhuisverantwoordelijken aangeeft niet
in orde te zijn met de brandveiligheid.
Ondanks de ruime inspanningen, zowel op Vlaams
brandveiligheid inderdaad een blijvend aandachtspunt.
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2. Net zoals bij de andere jeugdwerkvormen, wordt ook binnen het jeugdhuiswerk
gebruik gemaakt van de Lokalenmap. Zo wordt dit instrument ook door de
koepelorganisatie Formaat op hun website als een handig hulpmiddel voor het beheer
van jeugdlokalen aanbevolen.
De Lokalenmap blijft een belangrijk instrument waarmee ter plekke het beheer en de
veiligheid van jeugdlokalen kan worden gemonitord. De website Jeugdlokalen.be is
een ander instrument waar, naast de Lokalenmap, ook ruim aandacht aan
brandveiligheid wordt besteed.
De Afdeling Jeugd van het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media zal
met vzw De Ambrassade nagaan op welke wijze het concept van de Lokalenmap
eventueel kan worden geactualiseerd en welke bijkomende instrumenten zoals
vorming en sensibilisering kunnen worden aangeboden. Deze actie maakt ook deel uit
van de subsidieovereenkomst 2015-2017 die met vzw De Ambrassade werd
afgesloten.
3. Zoals u weet gaan vanaf 2016 de sectorale middelen op in het gemeentefonds en is
er ook voor jeugd geen sturing meer vanuit de Vlaamse overheid. Ik ben er van
overtuigd dat de gemeentebesturen hun rol ter zake zullen blijven vervullen. Zij zijn
immers de instantie die het beste zicht heeft op het lokale jeugdwerk, de noden en
problemen. Zij kunnen dan ook het snelst en meest effectief de gepaste maatregelen
nemen en voor de vereiste ondersteuning zorgen.

Ik herhaal wat ik bij de bespreking van de Beleidsnota Jeugd in het Vlaams Parlement
zei over het onderwerp brandveiligheid: “Dat is net een thema waarin het Vlaamse
niveau het lokale niveau nog kan ondersteunen. De overheveling naar het
Gemeentefonds sluit immers helemaal niet uit dat Vlaanderen zijn knowhow ter
beschikking blijft stellen van de lokale besturen. Met betrekking tot brandveiligheid
kunnen Vlaamse overheid, steunpunten en koepels samen nagaan welke knowhow
nuttig is voor de gemeenten.

