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Lokale overheden - Besparingen op jeugdbeleid
Het decreet lokaal jeugdbeleid is afgeschaft en de subsidies die Vlaanderen aan de
gemeenten verdeelde voor het voeren van een lokaal jeugdbeleid zullen worden
toegevoegd aan het Gemeentefonds, weliswaar na een besparing van 10%. Tijdens de
bespreking van de beleidsnota gaf de minister aan bewust te zijn dat die inkanteling een
risico inhoudt, maar dat hij ervan overtuigd is dat het lokale jeugdwerkbeleid niet zal
verdwijnen. Lokale besturen doen hun best een dynamisch jeugdbeleid uit te bouwen.
De minister gaf ook aan tijdens deze legislatuur, op basis van de cijfergegevens die
lokale besturen via hun meerjarenplanning hebben opgenomen in de BBC-cyclus, op te
volgen hoe de uitgaven voor jeugd in gemeenten en steden evolueren. Deze gegevens
uit deze monitoring zullen worden gebruikt om het Vlaams beleid verder vorm te geven.
De 21 miljoen euro die nu naar het Gemeentefonds gaat, staat in voor gemiddeld 22,7%
van de gecumuleerde lokale uitgaven voor het jeugdwerk. In sommige gemeenten is dat
percentage lager, andere gemeenten blijven dan weer boven dat gemiddelde percentage.
De besparing van 10% op de Vlaamse subsidies werd in sommige gemeenten lineair
doorgevoerd.
1.

Heeft de minister er zicht op of de 10% besparingen van de Vlaamse middelen voor
jeugdbeleid lineair zijn doorgevoerd? Zo ja, kan de minister een overzicht geven van
de steden en gemeenten per provincie?

2.

Welke typologie zal de minister gebruiken om kwantitatief en kwalitatief de besteding
van middelen uit het Gemeentefonds aan jeugdbeleid te monitoren?
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1. Ik heb er geen zicht op of deze besparing in 2015 al dan niet lineair wordt
doorgevoerd door de lokale besturen. Het zal ten vroegste in 2016 - na het indienen
van de jaarrekening - zijn dat we zicht krijgen op de resultaten van de gemeenten
voor het jaar 2015. Het is evenwel niet vanzelfsprekend dat op basis van de cijfers uit
de beheers- en beleidscyclus mijn administratie in staat zal zijn dit voor alle
gemeenten te monitoren. De informatie zoals die doorstroomt naar het Vlaams
ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media is immers opgezet om een zicht te
krijgen op het beantwoorden aan de decretale vereisten van de decreten zoals dat op
het lokaal jeugdbeleid, en niet voor andere doeleinden bruikbaar.
2. Op dit moment wordt in de werkgroep vrije tijd, die ressorteert onder de door de
Vlaamse Regering opgerichte commissie decentralisatie, in overleg met de lokale
besturen, nagedacht over hoe de monitoring en opvolging van het vrijetijdsbeleid in
de toekomst het best vorm krijgt en welke indicatoren hiertoe best ontwikkeld
worden.

