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Jeugdorganisaties - Provinciale middelen
Al sinds de zomer ziet de jeugdsector de besparingshakbijl op zich afkomen.
Ondertussen is er een Vlaams regeerakkoord en weten jeugdorganisaties die steunen op
Vlaamse middelen min of meer voor welke (besparings)uitdagingen ze staan. Voor
verenigingen die bovenlokaal werken en voor hun werking (deels) afhankelijk zijn van
provinciale middelen, heerst evenwel nog steeds de grootste onzekerheid. In het
regeerakkoord lezen we dat de Vlaamse Regering de persoonsgebonden bevoegdheden
van de provincies - meer bepaald initiatieven rond welzijn, cultuur, erfgoed, jeugd en
sport - schrapt.
De provinciale middelen voor jeugdbeleid verschuiven met andere woorden van
beleidsniveau. Het is voor niemand duidelijk naar waar deze middelen zullen
verschuiven en of ze nog langer gereserveerd zullen blijven voor provinciaal
jeugdbeleid. De vrees van de provinciaal georiënteerde jeugdverenigingen is dat deze
verschuivingen ook verminderingen met zich zullen meebrengen. Problematisch is ook
de onzekerheid waarmee deze verenigingen worden geconfronteerd, wat het hen
bijvoorbeeld onmogelijk maakt een toekomstgericht beleid te voeren.
De jeugdsector staat de komende jaren voor bijzonder zware uitdagingen. Daarom is
het van het grootste belang om nauwgezet in kaart te brengen welke organisaties
momenteel actief zijn op welk niveau, en met welke financiering zij werken.
1.

Kan de minister per provincie een overzicht geven van de diverse organisaties die
rond jeugd werken en die hiervoor provinciale subsidies ontvangen?

2.

Kan de minister een overzicht geven van de subsidiebedragen die iedere provinciaal
gesubsidieerde jeugdorganisatie de afgelopen vijf jaar heeft ontvangen (per jaar en
per provincie)?

3.

Kan de minister per provinciaal gesubsidieerde jeugdorganisatie aangeven hoe hij
de toekomstige financiering ziet (vanuit welk niveau) nu de subsidiëring niet langer
uit de provinciale middelen komt?
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Op 10 oktober 20014 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 jeugd(verblijf)instelling te inventariseren. Ik wil op basis van deze
inventarisatie en de input van de provincies de besprekingen starten.
De Vlaamse overheid beschikt momenteel (nog) niet over gedetailleerde
gegevens die het parlementslid vraagt.

