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Het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk,
jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen werd op donderdag 7
december 2017 toegelicht door minister Sven Gatz en besproken door de
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr.
1378/3).
De Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media organiseerde op donderdag 7
december 2017 een hoorzitting met Dries De Smet, coördinator van de Vlaamse
Jeugdraad, die het advies van de Vlaamse Jeugdraad bij dit decreet toelichtte.
I.

Toelichting door Dries De Smet

Dries De Smet zal ingaan op vijf punten: de overheveling van de provincies, de
doelstellingen van de Vlaamse Jeugdraad, het ontwerp van decreet, het antwoord
op de provinciale taakstelling en de participatie van jongeren op het bovenlokale
niveau.
De Vlaamse Jeugdraad heeft in 2015 al een aantal adviespunten geformuleerd.
De jeugdsector wil actief betrokken zijn en bekijken welke taken de jeugdorganisaties kunnen overnemen van de provincies. Er moet voldoende en tijdig
gecommuniceerd worden naar de provinciale werkingen. De jeugdsector wil
voldoende aandacht voor de algemene noden op het bovenlokale niveau. Dries
De Smet heeft de indruk dat met deze adviespunten rekening werd gehouden. De
Vlaamse Jeugdraad wil absoluut vermijden dat dit een besparingsoperatie zou
worden. De organisaties en de instellingen moeten een plek krijgen in een
decreet voor Jeugd. De provinciale taakstelling moet opgenomen worden, met
bijzondere aandacht voor de rol van de provinciale jeugdraden.
De Vlaamse Jeugdraad heeft een positief advies uitgebracht op het voorliggende
ontwerp van decreet dat gericht is op doelgroepen en dat een groeimarge heeft.
Het advies is tot stand gekomen in de schoot van de reflectiegroep. Het is een
heel participatief proces geweest. De sector is ook betrokken bij het uitwerken
van de uitvoeringsbesluiten.
Dries De Smet formuleert nog een aantal adviespunten. Schep duidelijkheid in de
verdeling van de middelen tussen de verschillende subsidielijnen. Bepaal nieuwe
prioriteiten, samen met de sector. Zet een duidelijk participatief traject op met
de reflectiegroep, met het oog op de opmaak van de uitvoeringsbesluiten. Hij
rekent op een uitgebreide bespreking van de teksten van de reflectiegroep.
De Vlaamse Jeugdraad heeft altijd gevraagd om de provinciale taken mee op te
nemen, onder meer rond netwerkparticipatie en infrastructuur. Dit valt een
beetje buiten de scope van dit ontwerp van decreet. Toch is er een gedeeltelijke
oplossing gekomen. De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten en
Fuifpunt zullen een deel van die taken opnemen. Dat blijkt uit hun beleidsnota en
hun beleidsovereenkomst. Op termijn wil men nog meer realiseren.
De provinciale jeugdraad Oost-Vlaanderen neemt vanavond afscheid. Met een
bitter gevoel stoppen ze met de rol die ze de afgelopen vier jaar hebben
opgenomen. Ook binnen de Limburgse jeugdraad is de ontgoocheling groot. De
jongeren willen wel blijven samenkomen. Ze hebben namelijk ook iets te zeggen
over grondgebonden materies zoals ruimte of mobiliteit. Het ontbreekt echter
aan ondersteuning, onder meer op financieel vlak.
De Vlaamse Jeugdraad staat positief tegenover dit ontwerp van decreet. Dries De
Smet is gedeeltelijk tevreden met de oplossing voor enkele bijzonder waardevolle
taken. Hij is blij met de participatie van de sector en hoopt dat die lijn kan
doorgetrokken worden bij de opmaak van de uitvoeringsbesluiten.
Vlaams Parlement

1378 (2017-2018) – Nr. 3

5

II. Bespreking
1. Tine Soens
Tine Soens weet dat de jongeren zich nog zullen kunnen uitspreken over
grondgebonden bevoegdheden. Het Vlaams Parlement moet de realisatie van die
participatiemogelijkheid blijven opvolgen. Uit de 1-meting blijkt namelijk dat de
participatie van de jongeren in het lokale jeugdbeleid achteruitgegaan is.
2. Miranda Van Eetvelde
Miranda Van Eetvelde is blij met het positieve advies van de Vlaamse Jeugdraad.
Hoe is het pleidooi voor oormerking en verdeling van de middelen te rijmen met
duidelijkheid over eventuele overschotten?
3. Dries De Smet
Dries De Smet begrijpt dat een oormerking van de middelen niet evident is. De
jeugdorganisaties vragen echter om rekening te blijven houden met de vroegere
besteding van de middelen. Men zal dus een evenwicht moeten zoeken tussen de
vroegere besteding van de middelen en de ruimte voor nieuwe initiatieven.
Bart CARON,
voorzitter
Tinne ROMBOUTS
Tine SOENS,
verslaggevers
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