SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 78
van MIRANDA VAN EETVELDE
datum: 15 januari 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Beheersovereenkomsten jeugdbeleid - Stand van zaken
Een beheersovereenkomst is een wederzijdse overeenkomst tussen enerzijds de regering
(een minister) en anderzijds een instelling of een organisatie. In die
beheersovereenkomst worden de wederzijdse verantwoordelijkheden en verwachtingen
in het kader van de vooropgestelde doelstellingen geformaliseerd. Sommige van deze
beheersovereenkomsten hebben een decretale grondslag, andere dan weer niet.
Ook binnen het beleidsveld Jeugdbeleid wordt gebruik gemaakt van het instrument van
de beheersovereenkomsten.
1. Met welke organisaties of instellingen, behorend tot het beleidsveld Jeugdbeleid, zijn
momenteel beheersovereenkomsten gesloten? Graag een overzicht van de
beheersovereenkomsten met vermelding van: (1) de naam van de organisatie of
instelling waarmee de beheersovereenkomst afgesloten werd, (2) de looptijd van de
beheersovereenkomst,
(3)
de
eventuele
decretale
grondslag
van
de
beheersovereenkomst en (4) de financiële middelen voortkomend uit de
beheersovereenkomst.
2. Lopen momenteel nog onderhandelingen met organisaties of instellingen om
beheersovereenkomsten, die eind 2014 afliepen, te hernieuwen? Zo ja, graag een
overzicht van de beheersovereenkomsten waarover momenteel nog onderhandeld
wordt. Waarom werden deze overeenkomsten nog niet hernieuwd en binnen welke
termijn verwacht de minister dat hij deze beheersovereenkomsten succesvol kan
hernieuwen?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 78 van 15 januari 2015
van MIRANDA VAN EETVELDE

1. Op basis van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid werd een (subsidie)overeenkomst afgesloten met de landelijk
georganiseerde jeugdverenigingen, met de verenigingen informatie en participatie en
met de cultuureducatieve verenigingen die een variabele subsidie ontvangen op basis
van de beleidsnota die ze indienden (zie artikel 13, §4).
De actuele vierjarige overeenkomsten lopen van 2014 tot en met 2017.
De lijsten van deze verenigingen en de toegekende subsidie-enveloppe vindt u terug
op de website van het IVA Sociaal-cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen:
 http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/landelijk_doc/subsidieoverzichten/verenigin
gen_ljw_2014.doc
 http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/participatie_doc/subsidieoverzichten/vereni
gingen_informatie_participatie_2014.doc
 http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/cultuureducatie_doc/subsidieoverzichten/cu
ltuureducatieve_verenigingen_2014.doc
Met verenigingen die enkel een basissubsidie ontvangen is geen overeenkomst
afgesloten. Het gaat om de verenigingen die een bedrag ontvangen van 55.000 euro
(voor het realiseren drie modules) of 80.000 euro (voor het realiseren van zes
modules).
Op basis van hetzelfde decreet werd ook een vierjarige (subsidie)overeenkomst, die
eveneens loopt van 2014 tot en met 2017, afgesloten met volgende verenigingen
(zie artikel 8, §8) vzw De Ambrassade ;vzw Kenniscentrum Kinderrechten; vzw
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten; vzw Jint – coödinatieorgaan voor internationale
samenwerking en vzw Kinderrechtencoalitie
Gelet op de impact van de besparingen op de (subsidie)overeenkomsten werden er
met
vzw
De
Ambrassade,
vzw
Kenniscentrum
kinderrechten,
vzw
Kinderrechtencoalitie gewijzigde overeenkomsten gemaakt voor de periode 20152017. De gewijzigde overeenkomst met vzw Vereniging Vlaamse Jeugddiensten zal
worden afgesloten voor het eind van het eerste kwartaal 2015.
De






subsidiebedragen bedragen per jaar voor de periode 2015-2017 zijn:
vzw De Ambrassade: 1 817 000 euro / jaar
vzw Kenniscentrum Kinderrechten: 212 000 euro / jaar
vzw Vereniging Vlaamse Jeugddiensten: 521 000 euro / jaar
vzw Jint – coödinatieorgaan voor internationale samenwerking: 916 000 euro /
jaar
vzw Kinderrechtencoalitie: 136 000 euro / jaar

Op basis van het decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels,
jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren
werden
vierjarige
(subsidie)overeenkomsten (2014-2017) afgesloten met volgende verenigingen (zie
artikel 10):
 vzw Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT): 608 000 euro




vzw Vlaamse Jeugdherbergen (VJH): 550 000 euro
vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ): 2 025 000 euro.

Met vzw ADJ werd bovendien een beheersovereenkomst afgesloten voor het beheer
van twee centra: de Hoge Rielen in Kasterlee en het jeugdvormingscentrum
Destelheide in Beersel (Dworp) (zie artikel 4). Deze (geactualiseerde)
beheersovereenkomst voor onbepaalde duur werd afgesloten op 7 januari 2015.
Deze overeenkomst regelt het goed beheer van de centra. Hiervoor krijgt de vzw ADJ
een subsidie, zoals bepaald in hoger genoemd decreet en (subsidie)overeenkomst.
In het kader van de nota aan de Vlaamse Regering van 10 november 2011 betreffende
het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, derde generatie,
goedkeuring van de geselecteerde voorstellen werd een overeenkomst afgesloten met
het Jeugdonderzoeksplatform (JOP). Deze overeenkomst trad in werking op 1 januari
2012 en eindigt op 31 december 2015. Het jaarlijkse subsidiebedrag bedraagt in
principe 1 333 333,33 euro, waarvan een derde ten laste van de jeugdbegroting en
twee derde ten laste van de begrotingskredieten voor het wetenschappelijk onderzoek.
2. Cf. 1.

