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Jeugdbeleid provincie West-Vlaanderen - Bevoegdheidsoverdracht
De provincies beschikken momenteel nog over persoonsgebonden bevoegdheden. De
Vlaamse Regering wil de provincies afslanken door de persoonsgebonden bevoegdheden
over te hevelen bij de lokale besturen of de Vlaamse Gemeenschap. De deadline
daarvoor zou 1 januari 2017 zijn. Een van de persoonsgebonden bevoegdheden die
overgeheveld wordt, is jeugd.
In de provincie West-Vlaanderen is het jeugdbeleid geconcentreerd rond een viertal
onderwerpen.
Het eerste betreft jeugdruimte, dat zich voornamelijk situeert op het gebied van
ruimtelijke ordening.
Het tweede onderwerp is het duidelijkst af te bakenen, namelijk het beleid met
betrekking tot maatschappelijk kwetsbare jongeren. Voor West-Vlaanderen is dit
financieel ook het belangrijkste van de vier. Men kent hier op basis van een reglement
subsidies toe aan organisaties die zich bezighouden met inclusieve vrijetijdsbesteding.
Navraag leert ons dat er in zo’n 450.000 euro voor dergelijke projecten en organisaties
wordt voorzien.
De provincie ondersteunt ook impulsprojecten voor en door jongeren. Muziekfestivals
zoals Westtalent en Dranouter Bad, een integraal toegankelijk festival voor mensen met
een beperking, vallen hier bijvoorbeeld onder.
Tot slot ondersteunt de provincie ook nog algemene proactieve acties waar jongeren bij
betrokken zijn of de belangrijkste doelgroep vormen.
1. Wat is de stand van zaken in verband met de inventarisatie van de projecten en
organisaties die door de provincies worden ondersteund?
2. Kan de minister reeds een lijst bezorgen van de projecten en organisaties in WestVlaanderen? Zo niet, wat is de timing ervan? Wanneer mogen we de lijst verwachten?
3. Welke projecten en organisaties zullen verder ondersteund worden door de Vlaamse
Gemeenschap? Welke worden overgeheveld naar de steden en gemeenten? Welke
worden geschrapt?
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1. Op 10 oktober 2014 heeft de bevoegde minister Liesbeth Homans in een Mededeling
aan de Vlaamse Regering de krijtlijnen weergegeven om de overheveling van
persoonsgebonden provinciale bevoegdheden te stroomlijnen. In deze mededeling
werd een definitie van persoonsgebonden bevoegdheden gedefinieerd, de (principes
bij de) wijze van aanpak vastgelegd en aangegeven dat de timing afhankelijk is van
de voortgang van de projectwerking. Streefdatum voor de overdracht van de
persoonsgebonden taken en bevoegdheden werd vastgelegd op 1 januari 2017.
Op basis van deze mededeling heb ik mijn administratie de opdracht gegeven om
alle provinciale jeugdtaken en bevoegdheden en tevens ook van elke provinciale
jeugdinstelling te inventariseren. Ik wil deze inventarisatie in samenwerking met de
provincies tegen het voorjaar 2015 afronden.
Na de inventarisatie zullen de “grijze zones” tussen
grondgebonden bevoegdheden verder worden uitgeklaard.

persoonsgebonden

en

In de derde fase zal - na overleg tussen mijn kabinet, de gedeputeerden van jeugd,
de administraties van provinciaal en Vlaams niveau - de ontvangende overheid
worden aangeduid rekening houdende met het subsidiariteitsbeginsel. De
overheveling van taken en bevoegdheden gebeurt met alle bijbehorende budgettaire
middelen, patrimonium, personeelsleden en rechten en verplichtingen.
2. De gevraagde lijst is pas tegen het voorjaar 2015 beschikbaar.
3. In eerste instantie focus ik om de persoonsgebonden jeugdtaken, -bevoegdheden en
-instellingen in kaart te brengen. Daarna zal op basis van overleg de ontvangende
overheid worden aangeduid.

