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VOORAF
T E N G E L E ID E
Deze beleidsbrief geeft een concrete stand van zaken over het Vlaamse jeugdbeleid anno 2007. Ik
besteed hierbij vooral aandacht aan een zakelijke rapportage, waarbij ik bewust niet inzoom op de
uiteraard heel belangrijke ondergrond van deze beleidsvoering, namelijk visie, waarden,
maatschappelijke en pedagogische uitgangspunten. Daarvoor verwijs ik naar het tweede Vlaams
Jeugdbeleidsplan.
In deze beleidsbrief maak ik, waar mogelijk, een brug naar 1999. Bij aanvang van de vorige
legislatuur koos de Vlaamse regering bewust voor het invoeren van een expliciete titel “Vlaams
minister van Jeugd”. Ik vertaalde deze opdracht in twee beleidsdocumenten, beide eerstelingen,
namelijk een Vlaams Jeugdwerkbeleidsplan en een Vlaams Jeugdbeleidsplan. Het is met veel
overtuiging dat ik deze opdracht ook in de lopende beleidsperiode opneem en enthousiast omzet in
concrete beleidsvoering. Nog dit najaar zal ik, zoals afgesproken met de leden van de Commissie
Cultuur, Jeugd, Sport en Media, een systematisch verslag geven over de uitvoering van het tweede
Vlaams Jeugdbeleidsplan. Deze beleidsbrief is daarvoor een duidelijke aanloop.
E E N B E G RO T I N G S P A N O R A M A : B E L E I D S V O E R I N G T US S E N 1999 E N 2009
Deze beleidsbrief verbindt waar mogelijk de beleidsvoering aan de begroting. Als inleiding daarop
maakte ik een samenvattende oefening waarin de begroting in een tijdsperspectief van tien jaren wordt
geprojecteerd. In 1999 startte mijn eerste mandaat als Vlaams minister van Jeugd. Mijn tweede
beleidsperiode zal eindigen in 2009, en momenteel bevinden we ons in het tijdsgewricht 2006 -2007.
De tabellen op volgende pagina bevatten deze begrotingsinformatie. Waar mogelijk start het panorama
in 1999, voor een aantal beleidsonderdelen valt de start later, o.a het decreet Vlaamse Jeugdbeleid.
Uit deze tabellen kan afgeleid worden:
• De evolutie tussen 1999 en 2009 zal evolueren naar een absolute toename met bijna 28 miljoen
euro, dit is een relatieve groei van 85%;
• Er zijn een aantal opmerkelijke vaststellingen voor de subsidiëring en financiering:
 de landelijke jeugdwerkstructuren groeien met 81%, vooral door de uitbreiding in het nieuwe
decreet op het Vlaams Jeugdbeleid van 2004;
 het decreet gemeentelijk jeugd(werk)beleid groeit met 60%;
 het decreet op de jeugdverblijfcentra (nieuw in 2006) kent een spectaculaire groei met 709%,
waarbij een belangrijk aandeel van deze groei te verklaren is door toevoeging van een aantal
ex-DACers;
 aankoop van kampeermateriaal: dit is een investering die niet elk jaar even intensief is, dus
deze evolutie is minder eenvoudig te duiden. Er is echter een constante in de investeringen;
• binnen het decreet Vlaams Jeugdbeleid is er een opvallende groei van zowel het landelijk
jeugdwerk (33%) als het onderdeel “participatie, informatie, communicatie”, waarin zowel
structurele als projectmatige actoren worden gesubsidieerd;
• voor het jeugd(werk)beleid van in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, uitgevoerd door de
VGC, is er een groei met 92% of absoluut met ruim € 570.000;
• er zijn ondertussen een aantal belangrijke nieuwe ondersteunende en faciliterende structuren
gecreëerd, o.a Steunpunt Jeugd, Vlaamse Jeugdraad, het JeugdOnderzoeksPlatform, het Vlaams
InformatiePunt Jeugd. Daarbij incarneren ze de beweging naar een categoriaal jeugdbeleid. Samen
met de bestaande structuren zoals Jint, VVJ, CJT, Jeugdherbergcentrale en ADJ betekent dit een
gezamenlijke waarde van ruim € 6.600.000.;
• de toepassing van VIA3, specifiek voor de werkgevers en werknemers die gevat worden door het
PC 329 en binnen de actieradius van mijn beleidsvoering vallen, startte in 2006. De
subsidiebedragen in deze beleidsbrief verwijzen naar bedragen zonder de VIA3 verhoging. Op het
einde van de beleidsbrief wordt in een apart punt de toepassing van VIA3 voor 2007 duidelijk
gemaakt.
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V E R G E L I J K I N G 2006 – 2007
De globale begroting 2006 bedroeg 50.920.000 euro. Deze stijgt in 2007 naar 55.770.000, een absolute
groei met 4,85 miljoen euro of een relatieve toename met ruim 9,5%.

Overzicht evolutie een aantal begrotingsposten binnen het jeugd(werk)beleid in het tijdsperspectief
1999 – 2009.

434.000
480.000

22.661.000
773.000

2004

246.000
733.000
111.000
224.000
111.000 25.551.000

2002

absolute
Groei
2006
2007
2008
2009 verschil 99 %
17.059.000 17.450.000 20.000.000 20.000.000 7.499.000
60
1.311.000 1.346.000 1.346.000 1.346.000
356.905
36
23.347.000 27.649.000 27.799.000 28.949.000 12.471.518
76
112
803.000
824.000
824.000
824.000
434.808
2.108.000 2.153.000 2.153.000 2.153.000
956.000
80
544.000
547.000
547.000
547.000
547.000
490.000
490.000
490.000
490.000
490.000
267.000
276.000
276.000
276.000
159.000
136
2.135.000 2.225.000 2.225.000 2.225.000 1.950.000
709
221.000
288.000
288.000 1.138.000
486.041
75
400.000
636.000
636.000
636.000
636.000
283.000
287.000
254.000
254.000
254.000
733.000
400.000
400.000
400.000
400.000
375.000
346.000
375.000
375.000
375.000
50.047.000 54.946.000 57.613.000 59.613.000 27.015.272
83

* CJT en Vlaamse Jeugdherbergcentrale behoorden in 1999 tot het landelijk jeugdwerk en kregen een aparte plaats in het decreet jeugdverblijfcentra (2004)
** vanaf 2007 wordt een belangrijk aandeel van deze organisaties gesubsidieerd via decreet Vlaams Jeugdbeleid, onderdeel participatie, communicatie en
informatie
In dit overzicht zijn een aantal posten niet opgenomen:
• terugbetaling gedetacheerde leerkrachten: een terugloop scenario sinds afschaffing;
• allerhande uitgaven voor jeugdbeleid: dit zijn de werkingsmiddelen van de administratieve eenheid “jeugd”. Deze kredieten worden o.a gebruikt voor
publicaties. De allocatie bedroeg in 1999 € 111.550 en in 2007 € 175.000;
• CJP is sinds 2004 in het decreet Vlaams Jeugdbeleid opgenomen. Tot op dat moment stond het op een aparte BA met in 1999 een bedrag van € 148.000.
Vanaf 2007 bedraagt deze subsidie €330.000;
• Een aantal kleine BA’s ontbreken: Muziekfestival Neerpelt (€ 58.000), bijdrage Kwasimodo (€ 50.000), Europees Jeugdorkest (€ 10.000);
• De Signaal Jeugdtheater is overgegaan naar programma 45.5, BA 34.01 (subsidies prijzen Vlaamse Gemeenschap).

decreet gemeentelijk jeugdbeleid
luik provinciaal jeugdbeleid
decreet Vlaams Jeugdbeleid
Jint
ADJ
CJT*
Vl. Jeugdherbergcentrale*
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
Decreet jeugdverblijfcentra
Aankoop kampeermateriaal
Vlaams Informatiepunt Jeugd
JOP
Subsidies kinderrechten**
Tewerkstelling bijzondere doelgroep

1999
12.501.000
989.095
16.477.482
389.192
1.197.000
0
0
117.000
275.000
651.959
0
0
0
0
32.597.728
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decreet Vlaams Jeugdbeleid
deel landelijk jeugdwerk
deel experimenteel jeugdwerk
deel internationale uitwisselingen
deel jeugdculturele initiatieven
deel participatie/informatie/comm.
Steunpunt Jeugd
Vlaamse Jeugdraad
Vlaamse Gemeenschapscommissie

1999 2002
2009
2004
2006 2007
2008
22.661.000 23.347.000 27.649.000 27.799.000 28.949.000
16.477.482
18.283.000 18.933.000 21.983.000 21.983.000 21.983.000
16.477.482
154.000
158.000
160.000
160.000
0
160.000
354.000
364.000
369.000
519.000
0
669.000
866.000
666.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0
1.629.000 1.807.000 2.687.000 2.687.000 3.687.000
0
0
782.000
869.000
898.000
920.000
920.000
920.000
0
249.000
506.000
521.000
530.000
530.000
530.000
1.023.718 1.047.000 1.200.000 1.200.000
625.063

Absoluut
verschil Groei
met 1999
%
76
12.471.518
5.505.518
33
160.000
669.000
1.000.000
3.687.000
920.000
530.000
574.937
92

Het aandeel “landelijk jeugdwerk” binnen het decreet Vlaams Jeugdbeleid bedraagt in werkelijkheid veel meer, vermits een aantal organisaties die vroeger tot
het landelijke jeugdwerk behoorden nu structureel gesubsidieerd worden via het deel participatie, informatie, communicatie (o.a Kind & Samenleving, In
Petto, Jeugd en Seksualiteit…) en het decreet Jeugdverblijfcentra (CJT en Vlaamse Jeugdherbergcentrale).

Deze tabel geeft wat meer details:
• over de onderdelen binnen het decreet Vlaams Jeugdbeleid;
• het aandeel VGC binnen het decreet gemeentelijke jeugdwerkbeleid.
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HET VLAAMSE

1.1
1.1.1
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JEUGDWERKBELEID

GEMEENTELIJK EN PROVINCIAAL JEUGD(WERK)BELEID
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In het Vlaamse Jeugdbeleidsplan, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 16 december 2005,
werden de prioriteiten met het oog op de gemeentelijke jeugdbeleidsplannen 2008-2010 vastgelegd.
Deze hangen samen met een wijziging van het decreet die de invoering van een prioriteit
jeugdwerkbeleid, met name jeugdwerkinfrastructuur en van een prioriteit jeugdbeleid, met name
jeugdinformatie mogelijk maken. In 2006 werd gestart met de voorbereidingen voor het
wijzigingsdecreet en de wijzigingsbesluiten. Tevens werd er werk gemaakt van de opmaak van de
besluiten om aan de prioriteiten uitvoering te kunnen geven. Dit gebeurde in ruim overleg met de
betrokken actoren. De wijzigingen aan decreet en uitvoeringsbesluiten werden sterk geïnspireerd door
de nood aan vermindering van administratieve lasten.
Als het ontwerp van decreet, dat dit najaar is ingediend bij het Vlaamse Parlement wordt goedgekeurd,
dan zal het samen met zijn uitvoeringsbesluiten financiële gevolgen hebben vanaf 2008.
1.1.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Aangezien 2007 een planningsjaar is voor de gemeenten en provincies, is het van het grootste belang
dat er rond het nieuwe wettelijke kader zo snel mogelijk voldoende duidelijkheid komt en dat dit
gecommuniceerd en toegelicht wordt. Om de invoering van de prioriteiten voor al de betrokken
actoren zo vlot mogelijk te laten verlopen, zullen een aantal begeleidende maatregelen worden
uitgewerkt. Zo zal er op de provinciale trefdagen en ambtenarenvormingen aan de nieuwe prioriteiten
extra aandacht worden besteed in informatieve en interactieve workshops. Daarnaast wordt er voor de
prioriteit jeugdwerkinfrastructuur werk gemaakt van een “brochure jeugdlokalenbeleid” en van een
“lokalenmap”. Voor de prioriteit jeugdinformatie zal het VIP (Vlaams Informatie Punt Jeugd vzw) in
de nabije toekomst een ondersteunende en coördinerende rol op zich nemen.
Evolutie 1999 – 2007 – ba 43.01 (gemeentelijk jeugd(werk)beleid)
1999
2006
2007
% tov 99
Prognose
2008
12.501.000
17.059.000 17.450.000
+ 39%
20.000.000

Prognose
2009
20.000.000

%
tov
1999
+ 60 %

Evolutie 1999 – 2007 – ba 43.02 (provinciaal jeugd(werk)beleid)
1999
2006
2007
% tov 99
Prognose
2008
989.095
1.311.000 1.346.000
+ 36 %
1.346.000

Prognose
2009
1.346.000

%
tov
1999
+ 36 %

1.2
1.2.1

U I T V O E R I N G D E C R E E T 2002 O P H E T V L A AM S E J E U G D B E L E I D
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De erkende landelijk georganiseerde jeugdverenigingen dienen driejaarlijks een beleidsnota in. Op
basis hiervan wordt hen een enveloppensubsidie toegekend. In 2004 werd een globaal jaarlijks bedrag
van 18.257.000 euro toegekend voor de periode 2004-2006. Dit bedrag werd geïndexeerd en bedraagt
voor 2006 18.933.000 euro. [Ba. 45.10.3301 - subsidies aan landelijk georganiseerde
jeugdverenigingen (decreet 29 maart 2002)]
In 2006 konden de erkende landelijk georganiseerde verenigingen een projectaanvraag indienen in het
kader van de prioriteiten van het Vlaamse jeugdbeleidsplan, m.n. diversiteit en internationale werking.
Er werden 17 projecten goedgekeurd voor een totaal bedrag van 170.000 euro. [Ba. 45.10.3380 –
subsidies lotto]
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Ook de verenigingen participatie dienen driejaarlijks een beleidsnota in. In 2004 werd een jaarlijks
bedrag van 1.844.000 euro toegekend voor de periode 2004-2006. In 2005 werd aan 1 vereniging een
jaarlijkse subsidie toegekend van 85.000 euro voor de periode 2005-2007.
De kunsteducatieve verenigingen konden via het luik jeugdcultuur een jaarsubisidie kregen. Vanaf
2007 kunnen zij aanspraken op een meerjarige structurele subsidie. In 2006 werd een totaal bedrag van
530.000 euro toegekend.
1.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In het volgende begrotingsjaar vangt een nieuwe subsidieperiode van 3 jaar aan: 2007-2009. Op de
begroting 2007 is een bedrag voorzien van 22.320.000 euro. Van dit bedrag wordt 21.630.000 euro
voorzien voor de structurele subsidie van verenigingen. Het overige bedrag wordt voorbehouden voor
projectsubsidies. In het bedrag werd de stijging ten gevolge toepassing VIA3 opgenomen.
Ook voor de organisaties (op 1 vereniging na) die worden betoelaagd via het subsidieluik participatie
communicatie start een nieuwe subsidieperiode: 2007-2009
Op de begroting 2007 (progr 41.1 BA 33.07) wordt 2.687.000 € voorzien. 2.604.172 € wordt
toegekend als structurele subsidie aan de verenigingen. Het resterende bedrag wordt aangewend voor
projectsubsidies.
Vanaf 2007 kunnen kunsteducatieve ook een structurele subsidie verwerven. In totaal zullen 7
verenigingen een subsidie ontvangen. Op de begroting 2007 (progr 41.1 BA 33.05) wordt 1.000.000
euro voorzien. Van dit bedrag is 800.000 € voorbehouden voor de structurele subsidie aan de
verenigingen.
In 2007 zal het decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid worden gewijzigd. In het najaar 2006 wordt de
(ruime) sector hierover bevraagd en wordt een nota opgesteld die de verwachtingen, aanbevelingen,
enz. van zowel het kabinet, de administratie als de sector samenvat. Parallel heeft in samenwerking
met de Kenniscel Wetsmatiging ook een administratieve lasten-meting plaats van dit decreet. De
resultaten van dit onderzoek zullen uiteraard meegenomen worden in het kader van de wijziging van
dit decreet.
De middelen beschikbaar voor de uitvoering van het decreet op het
evolueerden/evolueren als volgt:
1999
2004
2006
2007
% tov Prognose
04
2008
0
23.408.000 24.220.000 28.473.000 + 22 28.623.000
%
De evolutie van 2006 naar 2007 betekent een stijging van15%.

Vlaamse jeugdbeleid
Prognose
2009
29.773.000

% tov
2004
+ 27
%

Deze middelen staan in de begroting ingeschreven over een aantal basisallocaties. Hieronder vindt u
de details.
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Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.01 (landelijk georganiseerd jeugdwerk)
1999
2004
2006
2007
%
Prognose
Prognose
tov
2008
2009
99
16.477.482,59 18.283.000 18.933.000 21.983.000 +
21.983.000 21.983.000
20%
De evolutie van 2006 naar 2007 betekent een stijging van 16%?
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.03 (experimenteel jeugdwerk)
1999
2004
2006
2007
% tov 04
0

154.000

158.000

160.000

+ 6%

Prognose
2008
160.000

Prognose
2009
160.000

%
tov
2004
+ 20
%

%
tov
2004
+6%

Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.04 (internationale jeugduitwisselingen)
1999
2004
2006
2007
% tov Prognose
04
2008
0
354.000 364.000 369.000
+4%
519.000

Prognose
2009
669.000

%
tov
2004
+ 89 %

Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.05 (jeugdculturele initiatieven)
1999
2004
2006
2007
% tov Prognose
04
2008
0
866.000 666.000 1.000.000
+ 15 %
1.000.000

Prognose
2009
1.000.000

%
tov
2004
+ 15 %

Prognose
2009
3.687.000

% tov
2004
+ 126 %

% tov Prognose
04
2008
+6%
920.000

Prognose
2009
920.000

%
tov
2004
+6%

% tov Prognose
05
2008
+5%
530.000

Prognose
2009
530.000

%
tov
2004
+5%

% tov Prognose
99
2008
+7%
824.000

Prognose
2009
824.000

% tov
2004
+7%

De evolutie van 2006 naar 2007 betekent een stijging van 50%.
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.32 (participatie, communicatie en informatie)
1999
2004
2006
2007
% tov Prognose
04
2008
0
1.629.000 1.807.000 2.687.000
+ 65 % 2.687.000
De evolutie van 2006 naar 2007 betekent een stijging met 48,5%.
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.03 (Steunpunt Jeugd)
1999
2004
2006
2007
0

869.000

898.000

920.000

Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.11 (Jeugdraad)
1999
2004
2006
2007
0

506.000

521.000

Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.03 (Jint)
1999
2004
2006
389.192

773.000

803.000

530.000

2007
824.000
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ALGEMENE DIENST VOOR JEUGDTOERISME VZW – CENTRUM
JEUGDTOERISME VZW – VLAAMSE JEUGDHERBERGEN VZW

VOOR

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Overeenkomstig de procedure omschreven in het decreet van 3 maart 2004 houdende erkenning en
subsidiering van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ,
werden met de vzw’s ADJ, CJT en Vlaamse Jeugdherbergcentrale in 2004 driejaarlijkse
subsidieovereenkomsten afgesloten voor respectievelijk 2.069.000 euro, 544.000 euro en 490.000
euro. Deze subsidie dient voor de uitvoering van de decretale opdrachten, meer specifiek voor de
basis-, personeels- en werkingskosten.
[Ba. 45.10.3325 - subsidies aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (decreet 3 maart 2004)]
[Ba. 45.10.3314 – subsidies voor de vzw Vlaamse Jeugdherbergen (decreet 3 maart 2004)]
[Ba 45.10.3315 – subsidies voor de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme (decreet 3 maart 2004)]
1.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

2007 is het laatste jaar van de termijn van de huidige subsidieovereenkomst met ADJ. Dit houdt in dat
de vereniging in 2007 een nieuw driejaarlijks beleidsplan zal indienen. Zoals de decretale regels het
voorschrijven zal de inhoud van dit beleidsplan getoetst worden op haar inhoud en de verschillende
vastgelegde prioriteiten. In functie hiervan zal een nieuwe (subsidie)overeenkomst 2008 – 2010
opgesteld en ondertekend worden.
Vermeldenswaard is nog dat er in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen een grondige audit doorgevoerd werd van ADJ. De resultaten van deze audit, uitgevoerd
door het onafhankelijke bureau PriceWaterhouseCoopers, kunnen een belangrijke impact hebben op
de inhoud van het beleidsplan, de subsidieovereenkomst en/of de toekomst van ADJ.
2007 is ook het laatste jaar van de termijn van de huidige subsidieovereenkomsten met de vzw
Centrum voor Jeugdtoerisme en de vzw Vlaamse Jeugdherbergen. Dit houdt in dat ook deze
verenigingen in 2007 hun nieuw driejaarlijks beleidsplan zullen indienen. Zoals de decretale regels het
voorschrijven zal de inhoud van deze plannen getoetst worden op hun inhoud en de verschillende
vastgelegde prioriteiten. In functie hiervan zullen nieuwe (subsidie)overeenkomsten 2008 – 2010
opgesteld en ondertekend worden.
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.25 (Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme)
1999
2006
2007
% tov 99
Prognose
2008
1.197.000
2.108.000 2.153.000
+ 80 %
2.153.000
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.15 (Centrum voor Jeugdtoerisme)
1999
2004
2006
2007
% tov Prognose
04
2008
0
434.000
544.000 547.000
+ 26 % 547.000
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.14 (Vlaamse Jeugdherbergcentrale)
1999
2004
2006
2007
% tov Prognose
04
2008
0
480.000
490.000 490.000
+2%
490.000

Prognose
2009
2.153.000

Prognose
2009
547.000

Prognose
2009
490.000

%
tov
1999
+ 80 %

%
tov
2004
+ 26 %

%
tov
2004
+2%
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STEUNPUNT JEUGD VZW – VZW VLAAMSE JEUGDRAAD - VZW VERENIGING
VAN VLAAMSE JEUGDCONSULENTEN EN JEUGDDIENSTEN

1.4.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Met het oog op de praktijkontwikkeling, de praktijkondersteuning en het informeren van en over de
sector erkent en subsidieert de Vlaamse regering het Steunpunt jeugd (zie artikel 9 e.v. van het decreet
van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid). [Ba. 45.10.3309 - subsidies aan de vzw Steunpunt
Jeugd (decreet 29 maart 2002)]
De subsidiëring van het Steunpunt Jeugd vindt zijn decretale basis in het decreet van 29 maart 2002 op
het Vlaamse jeugdbeleid (hoofdstuk IV). Overeenkomstig artikel 13 van het bovenvermelde decreet,
sluit de Vlaamse regering met deze vereniging een (subsidie)overeenkomst voor 3 jaar en dit op basis
van het door de vereniging ingediende beleidsplan. Voor 2007 wordt een subsidie voorzien van
898.000 euro.
In het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid werd voorzien in de erkenning van de
jeugdraad als vereniging met autonome rechtspersoonlijkheid. Deze vereniging “heeft als doel op
eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement advies uit te
brengen over alle aangelegenheden die de jeugd betreffen. De Vlaamse Regering vraagt het advies van
de jeugdraad over ontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering.” (artikel
5, § 2 van het bovenvermelde decreet). [Ba. 45.10.3311 - subsidies aan de vzw Vlaamse Jeugdraad
(decreet 29 maart 2002)]
Voor 2007 wordt een subsidie voorzien van 521.000 euro.
Naast een basisopleiding voor nieuwe jeugdconsulenten, georganiseerd i.s.m. de afdeling Jeugd,
organiseert de VVJ jaarlijks verschillende vormingsdagen, waarvan een tweetal op vraag van de
afdeling Jeugd over het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering
van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid . [Ba
45.10.3329 – subsidies aan de vzw Vereniging van Vlaamse jeugdconsulenten en jeugddiensten] Voor
2007 wordt een subsidie voorzien van 267.000 euro.
1.4.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Begin 2006 werd er een nieuwe subsidieovereenkomst afgesloten met het Steunpunt Jeugd. Deze
subsidieovereenkomst heeft betrekking op de beleidsperiode 2006 – 2008. In artikel 6 van deze
subsidieovereenkomst is er overeengekomen dat het Steunpunt, als tegenprestatie voor de
verschillende strategische en operationele doelstellingen vervat in de subsidieovereenkomst, voor de
duur van de beleidsperiode een subsidie ontvangt van 896.000-, euro. In dezelfde overeenkomst staat
dat dit bedrag vermeerderd kan worden in functie van ondermeer de verhoging van de consumptieindex. Deze subsidieovereenkomst werd meegedeeld aan het Vlaams parlement.
Het Steunpunt Jeugd en de Vlaamse jeugdraad worden gesubsidieerd op basis van het decreet op het
Vlaamse jeugdbeleid. In 2007 wordt een voorontwerp van herziening van dit decreet opgesteld (cf.
supra).
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.03 (Steunpunt Jeugd)
1999
2004
2006
2007
0

869.000

898.000

920.000

Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.11 (Jeugdraad)
1999
2004
2006
2007
0

506.000

521.000

530.000

% tov Prognose
99
2008
+6%
920.000

Prognose
2009
920.000

%
tov
2004
+6%

% tov Prognose
99
2008
+5%
530.000

Prognose
2009
530.000

%
tov
2004
+5%
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Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.29 (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten)
1999
2004
2007
% tov 99
Prognose
2008
117.000
267.000
276.000
+ 132 %
276.000
1.5
1.5.1

Prognose
2009
276.000

% tov 1999
+ 132 %

BRUSSEL EN DE RAND ZIJN VLAANDEREN
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In overeenstemming met de procedure zoals omschreven in artikel 8, §2, 1° van het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, werd ook in 2006 6% of 1.023.240
euro voorbehouden voor de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. [Ba. 43.01.0803 – Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal
jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14 februari 2003)]
In 2006 ging voor de VGC een nieuwe beleidsplanperiode in en werd het jeugdwerkbeleidsplan 20062010 voor subsidiëring aanvaard. Het is de bedoeling dat, via het dit jaar nog goed te keuren
wijzigingsdecreet, ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanaf 2008 de mogelijkheid geboden
wordt in te spelen op de jeugdwerkprioriteit ‘jeugdwerkinfrastructuur’. Een zesde van hun budget zal
hiervoor worden voorbehouden. Eveneens wordt bij besluit geregeld dat, naar analogie met de
provincies, na het derde jaar, een tussentijdse evaluatie van het lopende beleidsplan wordt ingevoerd.
Het wijzigingsdecreet en de vooropgestelde bijhorende uitvoeringsbesluiten van het decreet
Gemeentelijk Jeugdbeleid blijven voorzien dat het jeugdwerk in die gemeentes waar het
gemeentebestuur verzaakt aan de opmaak van een jeugdbeleidsplan, toch zelf een
jeugdwerkbeleidsplan kan indienen, zij het voor 80% van de voorziene middelen. Deze
jeugdwerkinitiatieven zullen ook kunnen inschrijven op de prioriteit jeugdwerkbeleid, nl.
jeugdwerkinfrastructuur. Ze zullen niet kunnen inschrijven op de jeugdbeleidsprioriteit,
jeugdinformatie. We hopen hiermee tegemoet te komen aan één van de belangrijkste noden van lokale
jeugdwerkinitiatieven in de faciliteitengemeentes: een goed dak boven het hoofd.
1.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

Aangezien via de prioriteitenregeling het Vlaamse jeugdwerk in Brussel vanaf 2008 extra ondersteund
kan worden op het vlak van jeugdwerkinfrastructuur, zullen de vormingen, publicaties en andere
flankerende maatregelen gepland in 2007 voor de gemeentebesturen, ook van toepassing zijn en ten
dienste staan van de Vlaamse gemeenschapscommissie.
Evolutie 1999 – 2007 – VGC
1999
2006
2007
% tov 99
Prognose
Prognose
%
tov
2008
2009
1999
625.063
1.023.718 1.047.000
+ 68 %
1.200.000
1.200.000
+ 92 %
Voor de VGC en de gemeenten in de Brusselse rand, zullen de jeugdwerkbeleidsplannen worden
gesubsidieerd zoals voorzien.
1.6

J E U G D H E RB E R G E N ,
J E UG D V E R B L I J F S C E N T R A
PARTICULIERE INFRASTRUCTUUR

EN

JEUGDTOERISME

Voor de situering van ADJ vzw zie 1.3.2.
1.6.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De totale basissubsidie voor jeugdherbergen, jeugdkampeer- en vormingscentra bedraagt in 2006
(werkingsjaar 2005) 99.960-, euro, de totale werkingssubsidie voor 2006 (werkingsjaar 2005) bedraagt
340.199-, euro en de totale personeelssubsidie 2006 (werkjaar 2006) bedraagt 1.690.500-, euro. In het
totaal werd dan ook 2.130.659 euro vastgelegd. [Ba 45.10.3310 – subsidies aan jeugdherberg,
jeugdkampeer-, en jeugdvormingscentra (decreet 3 maart 2004)]
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Bovendien blijven we onze inspanningen voortzetten vor wat betreft de aankoop van
kampeermateriaal ten behoeve van net jeugdwerk.
1.6.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Naast de reguliere uitvoering van het decreet (toekenning en uitbetaling van basis-, werkings-, en
personeelssubsidie), werd er ook een werkgroep in het leven geroepen ten einde de impact van het
decreet te analyseren. Deze werkgroep is samengesteld met het oog op een zo groot mogelijke
vertegenwoordiging van alle geledingen die te maken hebben met het decreet. Het is de bedoeling dat
deze werkgroep de verschillende mogelijke opties voor de wijziging van het decreet in beeld brengt.
Het Centrum voor Jeugdtoerisme coördineert de werkzaamheden voor de herwerking van het
kampeerrepertorium. Er werd gekozen om, in opvolging van het kampeerrepertorium, een vernieuwde
databank aan te maken, zodat jeugdgroepen via internet op zoek kunnen gaan naar kampplaatsen in
Vlaanderen. Deze nieuwe databank moet ook de gegevensverzameling voor gebruiker, uitbater en de
overheid vereenvoudigen.
De lancering van deze nieuwe website wordt gepland in 2007.
In 2009 wordt een substantiële verhoging voorzien voor de aankoop van kampeermateriaal ten
behoeve van het jeugdwerk.
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.10 (jeugdverblijfcentra)
1999
2006
2007
% tov Prognose
99
2008
275.161
2.135.000 2.225.000 + 709 % 2.225.000
Evolutie 1999 – 2007 – ba 74.04 (aankoop kampeermateriaal)
1999
2006
2007
% tov Prognose
99
2008
651.959
221.000 288.000
- 56 %
288.000
1.7

1.7.1

Prognose
2009
2.225.000

Prognose
2009
1.138.000

%
tov
1999
+ 709 %

%
tov
1999
+ 75 %

VERMINDERING VAN DE PLANLAST BINNEN HET DECREET LOKAAL EN
PROVINCIAAL JEUGD(WERK)BELEID.
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Ter vermindering van de planlast werd reeds in 2005 een eerste decreetswijziging doorgevoerd die op
16 februari 2006 van kracht werd. In 2006 werd verder werk gemaakt van de aanpassingen aan de
bijhorende uitvoeringsbesluiten. Deze wijzigingen hebben consequenties voor de beleidsplanperiode
2005-2007 en houden een aanzienlijke vermindering van de planlast in voor de lokale en provinciale
besturen. Het voorheen verplichte jaarplan en werkingsverslag wordt vervangen door één tussentijds
rapporteringsdocument, de verantwoordingsnota. Waar voorheen de twee documenten goedgekeurd
moesten worden door de gemeenteraad, dient de verantwoordingsnota niet meer op de gemeenteraad
geagendeerd worden.
Eveneens vervalt de verplichting om een aantal documenten, zoals de gemeentebegroting met
goedkeuring gemeenteraad en de gemeenterekening, eveneens met goedkeuring gemeenteraad, aan de
administratie de bezorgen. Deze wijzigingen hebben echter geen financiële implicaties. Een
voorontwerp van jeugdbeleidsplan kan nog altijd aan de IVA worden voorgelegd maar ook dat is geen
verplichting meer.
Deze benadering is gebaseerd op een basisvertrouwen in de beleidsbekwaamheid van de lokale
planners, in regie van het gemeentebestuur. Bij signalen over disfuncties beschikt de administratie
over alle instrumenten om expliciet en gedetailleerd te controleren, eventueel via plaatsbezoeken.
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Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In 2006 werd eveneens werk gemaakt van een 2de decreetswijziging die van toepassing zal zijn voor de
beleidsplanperiode 2008-2010. Ook deze wijzigingen staan mede ten dienste van de administratieve
lastvermindering. De belangrijkste verandering is het vervangen van de acht hoofdstukken door twee
meer omvattende hoofdstukken, namelijk jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid. Het maatschappelijk kader
valt weg als afzonderlijk hoofdstuk en moet geïntegreerd worden in de procesbeschrijving en analyse
die leiden tot de doelstellingen.
1.8
1.8.1

D E R E G U L A R I S E R I N G V A N D E E X -DAC’ E R S
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

[Ba.45.5.33.16 regularisatie van voormalige DAC-projecten in opvolging van het VIA akkoord]
1.8.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In uitvoering van wat werd bepaald in artikel 9 en 16 van het decreet van 7 mei 2004 houdende
aanvulling subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector vindt er met de subsidiebepaling voor
de periode 2007-2009 een herverdeling van de vervallen DAC-plaatsen bij het landelijk georganiseerd
jeugdwerk plaats. De modaliteiten worden geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14
oktober 2005 betreffende de uitvoering wat betreft het landelijk georganiseerd jeugdwerk van het
decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.
Voor de regularisering van de ex-DACcers die in lokale jeugdwerkinitiatieven zijn tewerkgesteld
wordt momenteel, gestart september 2006, door de administratie een geactualiseerde inventaris
gemaakt. Deze zal mee richtinggevend zijn voor een omvattende heroriëntering in 2007, samen met de
ex-DACers die in lokale cultuur- en sportinitiatieven werken.
1.9
1.9.1

A T T E S T E N A A N J E U G DW E R K E R S ( K A D E R V O R M I N G )
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Er is m.b.t. dit beleidsaspect geen specifieke post in de begroting opgenomen.
1.9.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In het Vlaams jeugdbeleidsplan werd als doelstelling geformuleerd dat de Vlaamse overheid haar rol
inzake de opleiding en vorming van jeugdwerkers zal actualiseren. Dit gebeurt vanuit de overtuiging
dat de kwaliteit van ieder jeugdwerkinitiatief staat of valt met de kwaliteiten van jeugdwerkers en
begeleiders. Bij het evalueren van de bestaande regelgeving m.b.t. de attesten moet er echter wel over
gewaakt worden dat het herdenken van de criteria niet leidt tot verzakelijking of een louter
economisch denken rond de vrijwilliger en het jeugdwerk.
1.10 D E C R E T E N E N H U N V R I E N D E L I J K H E I D V O O R D E V R I J W IL L I G E R S
Voor meer informatie hierover: zie ook bij punten rond wetsmatiging en verlaging van administratieve
lasten.
1.11 W E T S M A T I G I N G
Het jeugdwerk was een van de klokkenluiders m.b.t. wetsmatiging. Regels van verschillende aard
maken het de jeugdinitiatieven niet altijd gemakkelijk.
In het voorjaar van 2006 maakte ik een dossier rond de administratieve lasten voor het Vlaamse
verenigingsleven en kaartte dit aan in de media en herhaaldelijk bij de respectieve collegae in de
federale regering. Ik beloofde toen om deze probleemstelling met koppigheid aan te pakken. Dit najaar
start ik, samen met mijn collega Geert Bourgeois van administratieve vereenvoudiging, de campagne
“samen vereenvoudigen” voor het lokale vrijwilligerswerk en verenigingsleven. Wij roepen daarbij
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alle lokale vrijwilligers en hun verenigingen op om ons hun problemen met tal van regels en
verplichtingen te melden en er meteen ook hun voorstel tot remedie bij te vermelden. Deze campagne
wordt mee begeleid door het middenveld, inter- en bovensectoraal. Na afloop zullen we de oogst van
deze campagne systematisch behandelen. We vermoeden daarbij dat een groot gedeelte van de
overlast door federale regelgevingen wordt veroorzaakt. Dit kan een element worden in de politieke
agenda van het voorjaar 2007. Maar we zullen ook niet blind zijn voor de euvels die we op ons eigen
bestuursniveaus aantreffen. Hierbij willen we ons heel specifiek richten op elementen die inspelen op
het vrijwilligerswerk.
In onze contacten met de vernieuwde lokale besturen zullen we, via het overleg over onze decreten
lokaal sport-, cultuur- en jeugdbeleid, ook op dit niveau de nodige acties betreffende overmatige en
inefficiënte regels en reglementen aanmoedigen.

2

KINDERRECHTEN

ALS LEIDRAAD: HET CONCREET INTEGREREN
VAN HET KINDERRECHTENBELEID IN HET JEUGDBELEID

2.1

S A M E N H AN G E N D E N P R O A C T I E F K I N D E R R E C H T E N B E L E I D

Een coherent en proactief kinderrechtenbeleid is maar mogelijk dankzij de inbreng van de ervaring en
expertise van alle betrokkenen. Met het Kinderrechtencommissariaat, met de aanspreekpunten jeugden kinderrechtenbeleid en met de vertegenwoordigers van de NGO-partners plegen we regelmatig
overleg. Alle instrumenten voor het coördineren van het kinderrechtenbeleid in Vlaanderen zijn in de
eerste maanden van de legislatuur aan een SWOT-analyse onderworpen, wat aanleiding gaf tot een
betere taakbeschrijving van de verschillende actoren en een meer structurele en doelmatige besteding
van de financiële en personele middelen.
2.1.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Begin 2006 werd de Reflectiegroep Kinderrechten omgevormd tot een Reflectiegroep Vlaams
Jeugdbeleid en Kinderrechten.
In afwachting van een mogelijke opname van de subsidies Kinderrechten in het te wijzigen decreet
Vlaams jeugdbeleid werden de subsidies Kinderrechten 2006 toegekend op basis van criteria die ik
daartoe eind 2005 had verspreid. Subsidies werden toegekend aan het Centrum voor de Rechten van
het Kind aan de Universiteit Gent (115.000 euro), de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen (112.500
euro), het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk voor de provinciale coördinatie van de opvang van
kinderen die slachtoffer zijn van een schokkende gebeurtenis, de Kinder- en Jongerentelefoon
(114.000 euro), de Kinderrechtswinkels (20.000 euro) en Unicef België (25.000 euro) [Ba. 41.10.3306
– Subsidies kinderrechten] .
In overleg met de minister van Welzijn is vanaf 1 juli 2006 de subsidiëring van de Kinder- en
Jongerentelefoon en van de Kinderrechtswinkels volledig overgedragen vanuit Welzijn. Het project
voor de provinciale coördinatie van de opvang van kinderen die slachtoffer zijn van een schokkende
gebeurtenis werd overgedragen aan de bevoegdheid van Welzijn.
De evolutie 2004 – 2007 moet op twee allocaties worden gelezen. Immers, belangrijke organisaties
zoals de Kinder- en Jongerentelefoon en de Kinderrechtswinkels, worden straks niet meer
projectmatig op de allocatie ‘subsidies kinderrechten’ betoelaagd, maar krijgen een structurele
subsidie op de allocatie ‘participatie, communicatie, informatie’. Ook het gratis 102-nummer van het
Kinder- en Jongerentelefoon is ondertussen actief. Op de nieuwe allocatie ‘subsidies kinderrechten’
werden bovendien voor 22.000 euro nieuwe projectmiddelen toegevoegd. Deze nieuwe allocatie kan
gebruikt worden voor de bijdrage in de werking van de Nationale Commissie voor de Rechten van het
Kind, projectsubsidies voor horizontale kinderrechteninitiatieven en, in afwachting van een structurele
ondervanging via het decreet Vlaams jeugdbeleid (zie hierboven), voor een expertisecentrum
kinderrechten en eventueel coalitievorming voor kinderrechteninitiatieven. Deze subsidiestromen
verlopen momenteel, zoals aangekondigd, op het ritme van een kalenderjaar.
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Programma 41.10 ba 3306 subsidies kinderrechten ((vanaf 2007) programma 45.50 ba 3324 subsidies
kinderrechten)
2004
2006
2007
% tov 2004
Prognose
Prognose
% tov 2004
2008
2009
400.000
400.000
Niet
733.000
733.000 400.000
Niet
vergelijkbaar
vergelijkbaar
wegens
wegens
verschuivingen
verschuivingen
Programma 45.10 ba 3307 subsidies participatie, communicatie, informatie

2.1.2

1999

2004

2006

2007

0

1.629.000 1.807.000 2.687.000

% tov Prognose
04
2008
+ 65 % 2.687.000

Prognose
2009
3.687.000

% tov
2004
+ 126 %

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In uitvoering van de Beleidsnota Jeugd 2004 – 2009 werd de integratie van het Vlaamse
kinderrechtenbeleid en het Vlaamse jeugdbeleid geconcretiseerd in het tweede Vlaams
Jeugdbeleidsplan 2006-2009 (JBP2). Dit werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 16
december 2005. De eerste prioriteit van het JBP2 is de keuze voor een decretale verankering van deze
integratie. Daartoe wordt een wijziging van het decreet Vlaams jeugdbeleid voorbereid die in 2007 op
de Vlaamse Regering zal geagendeerd worden. Zoals de zaken er nu voorstaan en werden
vooropgesteld in het tweede jeugdbeleidsplan, zullen de kinderrechteninstrumenten uit het decreet van
15 juli 1997 betreffende het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving
van de rechten van het kind in het decreet Vlaams jeugdbeleid worden opgenomen. De wijziging van
het decreet jeugdbeleid moet eveneens leiden tot een versterkte en/of aangepaste rol voor de Vlaamse
Jeugdraad, de invoering van een Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten, de omvorming van het
Kindeffectrapport (KER) tot een Jongeren- en Kindeffectrapport (JoKER), de invoering van een
Jeugdmonitor, een decretale basis voor de Aanspreekpunten Kinderrechten- en Jeugdbeleid, de
invoering van een Vlaams InformatiePunt Jeugd en een Expertisecentrum Kinderrechten. In het kader
van het subsidiebeleid zou ook plaats gemaakt worden voor kinderrechteninitiatieven.
Tegen het einde van 2006 wordt aan het Vlaams Parlement een Jaarverslag Jeugdbeleid en
Kinderrechten overgemaakt. Door middel van dit uitgebreidere jaarverslag wordt tegelijk gestart met
de monitoring van het jeugdbeleid(splan).
Een netwerk van aanspreekpunten kinderrechten- en jeugdbeleid volgt - conform een beslissing van de
Vlaamse regering tot integratie van beide reeds bestaande netwerken - het kinderrechten- en
jeugdbeleid op onder de coördinatie van het Departement CJSM. Sinds 1 april 2006 werd ook de
coördinator Kinderrechten aan dit departement toegevoegd. Daarbij heeft de regering mij
gemandateerd om de decretale verankering van de functie van deze ambtenaren voor te bereiden.
In 2007 worden de organisaties Kinder- en Jongerentelefoon en de Kinderrechtswinkels, conform de
afspraken hierover met de minister bevoegd voor Welzijn, via één loket betoelaagd (programma 45.10,
3307 subsidies participatie, communicatie, informatie (decreet Vlaams jeugdbeleid). Aldus wordt voor
de betrokken organisaties één loket gerealiseerd.
Andere kinderrechtenprojecten en -initiatieven die de horizontale benadering van het thema moeten
ten goede komen, alsook de hopelijk volgend jaar opgestarte Nationale Commissie voor de rechten
van het kind, zullen worden ondersteund vanuit programma 45.5. ba 3324, subsidies kinderrechten.
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NATIONALE COMMISSIE RECHTEN VAN HET KIND

Als Vlaams minister bevoegd voor de kinderrechten nam ik ook verantwoordelijkheid bij de
oprichting van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, die als coördinatieorgaan
tussen de overheden zal toezien op de toepassing van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van
het Kind in België. Ik blijf er uitdrukkelijk over waken dat dit gebeurt met respect voor de
bevoegdheden en de autonomie van het Vlaamse beleidsniveau.
2.2.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In september 2005, na vier jaar onderhandelen en meer dan 11 jaar na de eerste aanbeveling daartoe
van het Comité voor de Rechten van het Kind aan België (Verenigde Naties) aan België, werd
eindelijk een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de 9 bevoegde Belgische overheden om een
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind op te richten. Ondertussen, meer dan een jaar
later, hebben nog steeds niet alle overheden het noodzakelijke samenwerkingsakkoord decretaal
goedgekeurd. Bij decreet van 24 februari 2006 werd het samenwerkingsakkoord door Vlaanderen
goedgekeurd. Deze commissie zal op de eerste plaats als taak hebben het derde Belgische rapport
betreffende de uitvoering van het kinderrechtenverdrag op te stellen en te coördineren. Het voor de
Nationale Commissie voorbehouden bedrag zal door het niet in werking treden van de commissie in
2006 dan ook grotendeels of zelfs helemaal niet meer voor het initiële doel worden ingezet. [Ba.
41.10.3306 – Subsidies kinderrechten]
Daar de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind nog steeds niet werkt, werd, samen met
de Franstalige Gemeenschap, het initiatief genomen voor een studiedag over de Rechten van het Kind
in België. Deze studiedag moet een eerste aanzet zijn voor het derde Belgische rapport bij het
internationaal Comité voor de Rechten van het Kind (Verenigde Naties) te Genève. De studiedag in
november 2006 behandelt de thema’s waar het Comité naar aanleiding van de vorige verslaggeving in
zijn slotbeschouwingen aanbevelingen formuleerde: jeugdrecht, dataverzameling, participatie en
armoede.
2.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

Ik blijf aandringen bij de collega van Justitie om de achterblijvende overheden over de streep te
trekken alsook om zelf van start te gaan met de voorbereiding van de rapportage aan VN gelet op de
deadline van 15 juli 2007. Voor de werking van de Nationale Commissie worden de in het
samenwerkingsakkoord voorziene middelen voorbehouden. [Ba. 45.50.3306 – Subsidies
kinderrechten]
2.3

SUBSIDIËREN VAN ACTOREN JEUGDINFORMATIE

Een aantal kinderrechtenactoren zijn actief op het vlak van informatie en participatie. We willen
nagaan of het zinvol is deze organisaties te subsidiëren via de bestaande regelingen in het decreet
Vlaams Jeugdbeleid.
2.3.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In het vooruitzicht van de oprichting van een Vlaams InformatiePunt Jeugd heb ik nog in 2005 een
subsidie van 450.000 euro aan de vzw Delta toegekend voor de realisatie van zes informatieinstrumenten, namelijk van een gedrukte versie en een webversie voor kinderen (<12 jaar), tieners (1215 jaar) en jongeren (> 15 jaar). 385.000 euro daarvan was afkomstig van de begroting Kinderrechten
2005. Daarmee wenste ik uitvoering te geven aan het Verdrag inzake de Rechten van het kind voor
wat betreft het recht van minderjarigen op passende informatie. Zie hiervoor ook bij punt 4.3
2.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In het kader van de overname van de taken van Delta door het Vlaams InformatiePunt zal ik ook
bewaken dat deze waardevolle instrumenten blijvend geactualiseerd worden (zie aparte informatie
daarover).
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2.4

COÖRDINATIE VAN HET

2.4.1
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NATIONAAL ACTIEPLAN KINDERRECHTEN

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Ik blijf waken over de invulling en de opvolging van het Nationaal Actieplan Kinderrechten dat op
federaal niveau werd klaargestoomd. De uitvoering van de slotbeschouwingen van het Comité voor de
Rechten van het Kind over de Belgische overheden (13 juni 2002) is daarbij een essentiële leidraad.
In oktober 2005 heeft de Vlaamse Regering het Nationaal Actieplan voor Kinderen goedgekeurd.
Hierin werd het Vlaams Actieplan Kinderrechten (2 april 2004) verwerkt. In het kader van de
monitoring van het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering
op 16 december 2005, zal ik ook de uitvoering van het Vlaams en Nationaal actieplan opvolgen. Bij
alle doelstellingen en acties uit het Jeugdbeleidsplan die uitvoering geven aan het actieplan werd een
(*) toegevoegd. Nog tegen eind 2006 hoop ik het Vlaams Parlement een eerste Jaarverslag
Jeugdbeleid en Kinderrechten te kunnen overhandigen.
2.4.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

De in het tweede jeugdbeleidsplan verwerkte doelstellingen van het Vlaams Actieplan Kinderrechten
zullen in 2007 verder worden uitgevoerd. Speciale aandacht zal hierbij gaan naar de de integratie van
het Vlaamse kinderrechtenbeleid en het Vlaamse jeugdbeleid, alsook de reeds hierboven en hieronder
beschreven acties. Ik zal tevens niet nalaten de andere ministers te wijzen op hun engagementen en
verantwoordelijkheden in het Vlaams actieplan en zal hierover verslag uitbrengen naar aanleiding van
het jaarlijkse Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten.

3

PARTICIPATIE: JONGE MENSEN ALS MEDE
SAMENLEVING

–

EIGENAARS VAN DE

Dit onderdeel betreft ook de doelstelling m.b.t de positionering van de gemeentelijke jeugdraden en de
uitvoering van een onderzoek naar methodes om kinderen en jongeren (intenser) te betrekken bij alle
beleidskavels.
3.1

STAND VAN ZAKEN UITVOERING VAN DE BEGROTING VAN HET LOPENDE
BEGROTINGSJAAR

In 2005 werd vanuit de reflectiegroep lokaal- en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, een
werkgroep opgericht die zich boog over de mogelijkheden tot ondersteuning van de lokale jeugdraden.
De werkgroep rondde zijn werkzaamheden af in 2006 en legde zijn bevindingen vast in een lijst van
mogelijke acties ter ondersteuning van de lokale jeugdraden die ook aan de reflectiegroep werd
voorgelegd. Een pak taken en acties werden geformuleerd, waar zowel de Vlaamse overheid, de lokale
overheden, als de bovenbouwpartners een rol hebben in te spelen.
In 2006 werd op vraag van de administratie een onderzoek uitgevoerd door de hogeschool Gent, in
samenwerking met de Universiteit Gent, naar de formele participatie van kinderen en jongeren aan het
lokale beleid. Het onderzoek stond onder leiding van Prof. Dr. Filip De Rynck. Het doel van het
onderzoek was niet louter het in kaart brengen van wat er in Vlaanderen reeds gebeurt op dit vlak,
maar eveneens van het formuleren van beleidsaanbevelingen rond het thema van kinder- en
jongerenparticipatie. Bij het schrijven van deze beleidsbrief zijn de resultaten en de
beleidsaanbevelingen van het onderzoek nog niet bekend, maar uiteraard zal hieraan het gepaste
gevolg worden gegeven.
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TIJDENS

HET

V O L G E ND E

Aangezien 2007 een planningsjaar is voor de lokale besturen, zal in vormingen extra aandacht gaan
naar de ondersteuning en de rol van de lokale jeugdraden die in dit planningsproces een belangrijke rol
spelen. Ook in 2007 dienen de gemeentelijke jeugdraden opnieuw te worden samengesteld.
Plaatsbezoeken van de Vlaamse administratie aan lokale besturen kunnen ook een rol vervullen in het
begeleiden en ondersteunen van het communicatieve planningsproces. Ze kunnen eveneens de
aandacht van het bestuur vestigen op het belang van het goed functioneren van een jeugdraad.
Naar aanleiding van het stopzetten van de subsidiëring van Jemp vzw, wil ik een initiatief
aanmoedigen voor de structurele, duurzame ondersteuning van lokale beleidsparticipatie van kinderen
en jongeren, met hierbij bijzondere aandacht voor de gemeentelijke jeugdraden. Ik startte daarvoor in
augustus jl. een overleg met alle relevante partners teneinde dit initiatief te concretiseren. In afspraak
met hen zal ik zorgen dat er in 2007 continuïteit in de ondersteuning en begeleiding blijft. De
ondersteuning van lokale jeugdraden wordt in 2007 waarschijnlijk tijdelijk en bij wijze van
overgangsmaatregel overgenomen door het Steunpunt Jeugd. Tegelijkertijd en in overleg met de
relevante partners bereid ik een structurele aanpak voor die wellicht vanaf 2008 kan verankerd
worden. Ik reserveer voor deze aanpak in 2007 150.000 euro. Beleidsaanbevelingen die voortkomen
uit de werkgroep binnen de reflectiegroep lokaal- en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, alsook het
momenteel lopende onderzoek naar ‘participatie van kinderen en jongeren aan het lokaal beleid’ zullen
indien mogelijk in concrete doelstellingen en acties omgezet worden, mogelijks ook binnen het kader
van de hierboven vernoemde oplossingen in opvolging van het stopzetten van de subsidiëring van
Jemp.

4

JEUGDINFORMATIE:

HET

SCHEPPEN

EN

ORDENEN

VAN

EEN

BELEIDSKAVEL
4.1
4.1.1

EEN PORTAALSITE JEUGDINFORMATIE
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In Vlaanderen kiezen we voor een leeftijdsgericht jeugdinformatiebeleid. In 2005 is de opdracht
gegeven om drie websites te ontwikkelen (zie ook 2.3) die jeugdinformatie ter beschikking stellen van
kinderen (<12j), tieners (12-15j) en jongeren (> 15 jaar). Deze websites moeten fungeren als
portaalsites die kinderen, tieners en jongeren doorlinken naar bestaande jeugdinformatiesites. Volgens
de projectovereenkomst wordt het nieuw opgericht Vlaams InformatiePunt Jeugd (VIP Jeugd vzw)
eigenaar van deze portaalsites. Het najaar van 2006 staat voor het VIP Jeugd in het teken van
organisatieopbouw, het leggen van de eerste contacten met het werkveld en beleidsplanning.
4.1.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

Het Vlaams InformatiePunt Jeugd werd in 2006 opgericht en heeft tot doel om een coördinerende rol
te spelen op het vlak van jeugdinformatie in Vlaanderen. Het VIP Jeugd zal tegen eind 2006 haar
beleidsplanning 2007-2009 voorleggen. Actoren uit ondermeer de welzijns- en onderwijssector zullen
tijdens deze beleidsplanning uitgebreid geconsulteerd worden. Hierin wordt onder meer de verdere
ontwikkeling, beheer en updating van de portaalsite voor kinderen en jongeren gespecificeerd. De
gidsen en websites voor leeftijdgerichte jeugdinformatie zullen geëvalueerd worden. De evaluatie van
deze jongereninformatieproducten kan een handig werkingstrument zijn voor het te ontwikkelen
kwaliteitslabel.
In 2006 werd voor de opstart van het VIP 400.000 euro uitgetrokken. Vanaf 2007 bedraagt het
jaarlijkse bedrag 636.000.
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Evolutie 1999 – 2007
1999
2006

2007

% tov 06

0
400.000
636.000
+ 59%
De evolutie van 2006 naar 2007 betekent een groei met 59%
4.2
4.2.1

Prognose
2008
636.000

Prognose
2009
636.000

J E U G D O N D E R Z O E K S P L A T F O R M (JOP).
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Het Jeugdonderzoeksplatform heeft vier basistaken: de inventarisatie van Vlaams jeugdonderzoek, de
synthese van Vlaams jeugdonderzoek, de ontwikkeling en afname van een jeugdmonitor en een
platformfunctie. Binnen dit kader publiceerden zij in 2006 “Jongeren van nu en straks”, een boek dat
een overzicht en synthese geeft van recent jeugdonderzoek in Vlaanderen.
4.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In de lente van 2006 werd het geheel van wetenschappelijke steunpunten (steunpunt Sport, Beweging
en Gezondheid en het steunpunt Re-Creatief Vlaanderen) uit het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en
Sport geëvalueerd. Daarbij werd, o.a. naar aanleiding van de reorganisatie van de Vlaamse overheid,
beslist tot de oprichting van één Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport. Het
Jeugdonderzoeksplatform wordt binnen dit nieuwe steunpunt geïntegreerd. Voor 2007 werd een
budget voorzien van 1.200.000 euro voor het gehele steunpunt waarvan 250.000 euro voorzien is voor
de continuering van de taken van het Jeugdonderzoeksplatform. In 2007 worden de eerste resultaten
van de door het Jeugdonderzoeksplatform opgestelde jeugdmonitor verwacht. Vanaf 2007 zal ik deze
toevoegen aan het Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten.
Evolutie 1999 – 2007
1999
2003
2006
2007
% tov 03
Prognose
Prognose
2008
2009
0
150.000
287.000
254.000
69%
254.000
254.000
De evolutie 2006 naar 2007 (vermindering) is gerelateerd aan de opname van het JOP in het
Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur, Jeugd, Sport, waarbij geïnvesteerd wordt in een gezamenlijke
participatiesurvey.
4.3
4.3.1

JEUGDINFORMATIE EN HET JEUGDINFORMATIEVELD.
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De ontwikkeling van een Vlaams kwaliteitslabel voor informatie en eenduidige beeldvorming voor
kinderen en jongeren is één van de vijf doelstellingen van het VIP Jeugd. Ook de inventarisatie van het
jeugdinformatieveld en het bewaken van de kwaliteit van de jeugdinformatieproducten (waaronder de
participatieve productontwikkeling en de effectiviteit van de jeugdinformatie) horen tot de prioritaire
doelstellingen. In het najaar van 2006 schrijft het VIP Jeugd haar beleidsplan voor 2007 -2009 en legt
de eerste contacten met het werkveld.
Initiatieven die gesubsidieerd worden via het hoofdstuk Participatie, Communicatie en Informatie van
het Decreet Vlaams Jeugdbeleid (o.a In Petto, Jeugd en Seksualiteit, Kind & Samenleving) werden in
2006 gesubsidieerd voor de uitvoering van hun beleidsnota 2004 – 2006. Deze organisaties, maar ook
actoren uit het kinderrechtenveld (Kinderrechtswinkels, Kinder- en Jongerentelefoon) dienden bij de
Vlaamse overheid ook een nieuwe beleidsnota in. Na advies van commissie en administratie nam ik
hieromtrent de nodige beslissingen voor de periode 2007-2009.
4.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

Gezien de intense samenwerking van Vlaanderen binnen Eryica is het vanzelfsprekend dat het VIP
Jeugd zich in dit Europees netwerk zal aansluiten en de Europese dimensie binnen
jeugdinformatiebeleid zal opvolgen.
Ook netwerking binnen Vlaanderen zal één van de prioriteiten voor organisatieopbouw van het VIP
worden. In 2006 zijn hieromtrent reeds verkennende stappen gezet met het kabinet onderwijs om de
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samenwerking tussen het VIP en Klasse, een informatieproduct voor kinderen en jongeren in
onderwijstijd, te formaliseren via de wederzijdse beheersovereenkomsten.
Het VIP Jeugd zal heel duidelijk aansluiting zoeken, o.a binnen zijn eigen structuren, naar de welzijnsen gezondheidssectoren.
Tegen eind 2006 legt VIP Jeugd haar beleidsplanning 2007-2009 voor. De organisaties die binnen het
decreet op het Vlaamse Jeugdbeleid worden gesubsidieerd (binnen het hoofdstuk participatie en
communicatie) worden vanaf de startfase van het VIP Jeugd vzw regelmatig geïnformeerd en, waar
zinvol, geconsulteerd. In de af te sluiten beheersovereenkomsten met deze organisaties zal de
constructieve samenwerking aangaande een kwaliteitsvol jongereninformatiebeleid en – aanbod verder
geconcretiseerd worden.
4.4

JEUGDONDERZOEK IN EEN INTERNATIONAAL KADER

Zowel voor het vorige als het volgende beleidsjaar werkt het Jeugdonderzoeksplatform, in opdracht
van de Vlaamse overheid, actief mee aan het ontwikkelen van het Europees kenniscentrum inzake
jeugdbeleid. (European Knowledge Centre for Youth Policy – www.youth-knowledge.net)
4.5
4.5.1

FILMKEURING
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De filmkeuring in Vlaanderen wordt geregeld volgens een federale wet uit 1920 en komt in haar
huidige vorm onvoldoende tegemoet aan de uitdagingen die de huidige media bieden. Ik ben dan ook
voorstander van een wijziging van het huidige systeem naar een hedendaagse regeling zoals het
kijkwijzersysteem in Nederland, een systeem waarbij de sector geresponsabiliseerd zou worden voor
de keuring van de eigen films. Veranderingen aan het model van filmkeuring zijn echter werk van
lange adem. In een recent arrest van de Raad van State naar aanleiding van de film “Tomas est
amoureux” werd geoordeeld dat filmkeuring een federale materie is. Ondanks het arrest wordt de
filmkeuring nog steeds uitgevoerd door de intergemeenschapscommissie voor de filmkeuring.
Als gevolg van het arrest van de Raad van State werd een samenwerkingsakkoord dat eind 2004 tussen
de gemeenschappen werd onderhandeld niet bekrachtigd. Dit akkoord had als doelstelling om de
filmkeuring te moderniseren in de lijn van de principes van Kijkwijzer. Op een Overlegcomité begin
2005 werd de principiële beslissing genomen dat de materie gemeenschapsbevoegdheid is. Dit
veronderstelt echter een wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen. Ondanks het arrest van de Raad van State werkte de filmkeuringscommissie in 2006 op
een normaal ritme verder.
4.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

De betrokkenheid van diverse overheden binnen dit dossier maakt dat een oplossing vinden zeer
moeilijk verloopt. Ik blijf hier echter werk van maken en zal het opnieuw als aandachtspunt blijven
aanhalen in contacten met de andere gemeenschappen en de federale overheid, onder meer op het
Overlegcomité. Doel is uiterlijk bij de federale regeringsvorming in 2007 een engagement tot
wijziging van de bijzondere wet te hebben zodat de gemeenschappen ook expliciete bevoegdheid
krijgen. Pas dan kunnen nieuwe stappen in de vernieuwing van de filmkeuring genomen worden en
kan deze zelfs worden verbreed naar andere gegevensdragers zoals videospelletjes. In afwachting
wordt geprobeerd de andere gemeenschappen te overtuigen tot een tijdelijke verlenging van het
mandaat van de lopende filmkeuringscommissie. Immers, alhoewel juridisch betwisbaar, is de huidige
filmkeuringscommissie het enige orgaan dat films op hun geschiktheid voor kinderen en jongeren
controleert.

24

Stuk 970 (2006-2007) – Nr. 1

5

INTERNATIONAAL:

JEUGDWERK EN JONGEREN INTERNATIONAAL

ORIËNTEREN
5.1

HET INTERNATIONALE
JEUGDBELEID.

5.1.1

LUIK

VAN

HET

DECREET

OP

HET

VLAAMSE

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In het decreet Vlaams jeugdbeleid is een hoofdstuk internationaal voorzien. Hiermee worden 5
verschillende soorten van internationale projecten gesubsidieerd. Het gaat om humanitaire projecten,
internationale culturele projecten, internationale initiatieven van jongeren zelf, beurzen en tenslotte
bijzondere internationale projecten. Met de subsidie aan deze projecten zorgen we er voor dat meer
jongeren kansen krijgen tot internationale mobiliteit en interculturele uitwisseling. Een van de
projectsoorten betreft beurzen voor internationale projecten van jongeren afkomstig uit situaties van
armoede met een beurzensysteem. Onder meer via dit beurzensysteem wordt extra aandacht
geschonken aan kansengroepen. Specifieke aandacht ging bij de bijzondere internationale projecten
naar samenwerkingsprojecten met Zuid-Afrika, één van de aandachtslanden voor wat betreft
samenwerkingsontwikkeling. Het concept “samenwerkingsontwikkeling” kadert in mijn internationaal
cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Ik koos ervoor om naast andere prioriteiten (o.a het faciliteren en
stimuleren van het middenveld via integratie in hun structurele subsidiëring, het nauwgezet opvolgen
van de specifieke internationale agenda’s en een duidelijke aanwezigheid op internationale
evenementen en toonmomenten), een duurzame, structurele en intensieve samenwerking te
ontwikkelen met drie prioritaire landen, nl. Zuid-Afrika, China en Marokko. In deze
samenwerkingsontwikkeling staan een aantal principes centraal, o.a een scherpe focus op mijn eigen
bevoegdheden (cultuur, jeugd, sport), het wederkerig leren, het koppelen van cultuur en sport aan
achterstelling en waar mogelijk een intersectorale integratie (bijv. jeugd & cultuur), ook met het oog
op een beter rendement van de beschikbare budgetten.
In 2006 werd het startsein gegeven op het gebied van de aanpassing van het decreet Vlaams
jeugdbeleid. Om dit optimaal te kunnen afstemmen op het nieuwe programma ‘Jeugd in actie’ van de
EU moet dit programma ook goedgekeurd zijn door het Europese parlement. Dit wordt voorzien in
november 2006. Dit nieuwe programma Jeugd zal immers vanaf 2007 een aantal nieuwe
mogelijkheden bieden aan jongeren betreffende internationale mobiliteit. [Ba 45.10.3304 – Subsidies
aan internationale jeugduitwisselingsprojecten (decreet Vlaams Jeugdbeleid): 364.000 euro]
5.1.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In 2007 wordt een herziening van het decreet Vlaams jeugdbeleid voorzien. Na de definitieve
goedkeuring van het Europese programma ‘Jeugd in actie’ kunnen de eigen instrumenten en deze van
de EU optimaal op elkaar worden afgestemd. De internationale projecten zullen onder meer in dat licht
bekeken en geheroriënteerd worden.
Evolutie 1999 – 2007
1999
2000
0
5.2
5.2.1

299.951

2007
369.000

%
tov 2008
2000
+ 23 %
519.000

Prognose
2009
669.000

% tov 2000
+ 223 %

DE WERKING EN ONTWIKKELING VAN JINT VZW
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In 2006 diende vzw Jint een nieuw beleidsplan in voor de periode 2007-2008. Dit gebeurde in
overeenstemming met artikel 24 van het decreet Vlaams Jeugdbeleid. Zoals voorzien in de artikels 2527 van het decreet Vlaams Jeugdbeleid zal op basis van dit beleidsplan in het najaar 2006 de nieuwe
beheersovereenkomst voor de jaren 2007-2008 getekend worden. [BA 45.10 33.32 Subsidie aan de
vzw Jint - Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking: 803.000 euro.]
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Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Ingaand op de vraag van de Europese commissie aan de lidstaten om voor de duur van het nieuwe
programma ‘Jeugd in actie’ een nationaal agentschap aan te duiden, duidt de Vlaamse overheid Jint als
nationaal agentschap aan. Jint bouwde in de afgelopen jaren expertise op betreffende het beheer en de
uitvoering van het programma Jeugd en staat voor Vlaanderen in voor de uitvoering van het nieuwe
Europese programma. Het nieuwe Europese programma bevordert de mobiliteit van jongeren.
Daarnaast wil het onder meer het nemen van initiatief door jongeren inzake burgerschap en actieve
betrokkenheid van jongeren bij het lokale, nationale en Europese beleidsniveau stimuleren. Het
nieuwe programma zal ingaan vanaf 2007 en loopt tot 2013.
In de afgelopen jaren investeerde vzw Jint sterk in een betere communicatie over
subsidiemogelijkheden van internationale projecten. Zo werd werk gemaakt van een nieuwe website
en werd een elektronische nieuwsbrief op punt gezet. Het evenement Go Strange, een niet toeristische
reismarkt voor jongeren, vindt plaats om de twee jaar. In 2007 wordt een derde editie van deze
infomarkt voor jongeren gepland. Net als bij vorige edities moet het mogelijk zijn aan Go Strange de
nodige uitstraling te geven.
Evolutie 1999 – 2007
1999
2006
389.192
5.3

5.3.1

803.000

EUROPESE

2007

% tov 99

824.000

+ 111 %

DOELEN
VRIJWILLIGERSWERK

VOOR

Prognose
2008
824.000
INFORMATIE,

Prognose
2009
824.000

% tov 1999
+ 111 %

PARTICIPATIE

EN

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Eind 2005 werden twee nationale rapporten aan de Europese Commissie bezorgd: één rond
participatie van jongeren en één rond informatie voor jongeren. In deze rapporten werd geprobeerd om
een “beginfoto of nulmeting”. In de mededeling van de Europese Commissie van 20 juli 2006 wordt
voorgesteld om de relevantie en waarde van de gemeenschappelijke doelstellingen te bevestigen door
een intensifiëring van de uitgewerkte acties. De Europese Commissie stelt ook concrete acties voor,
voor de uitwerking van wat zij noemt ‘een gestructureerde dialoog met jongeren en een versterking
van het beheer van de open coördinatiemethode’.
5.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

In 2007 zal werk worden gemaakt van de resolutie in opvolging van de mededeling van de Europese
Commissie. Daarnaast wordt een nationaal rapport voorbereid inzake vrijwilligersactiviteiten. In de
loop van 2007 wordt verder een beginfoto gemaakt over een beter begrip en kennis van jongeren in de
aanloop van de opmaak van een nationaal rapport eind 2008. De prioritaire thema’s die besproken
dienen te worden in het kader van de (in de Europese Unie) gestructureerde dialoog zijn sociale
inclusie en diversiteit in 2007; interculturele dialoog in 2008 en perspectieven voor een voortgezette
samenwerking op vlak van jeugdzaken in 2009.
5.4
5.4.1

CULTURELE- EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Er werd uitvoering gegeven aan het jeugdluik voor de werkprogramma’s binnen de bestaande
culturele- en samenwerkingakkoorden.
Daarnaast wordt systematische meegewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van de jeugdagenda op
diverse multilaterale fora (Benelux, Europese Unie, Raad van Europa, enzoverder).
Voor de bilaterale samenwerking, zijnde uitvoering van culturele akkoorden en
samenwerkingsovereenkomsten (zendingen en ontvangsten) was voor 2006 de som van 150.000 euro
voorzien.

26

Stuk 970 (2006-2007) – Nr. 1

In functie van de onderhandeling van het nieuwe cultureel akkoord met Marokko vond in 2006 een
eerste verkennend bezoek plaats. Ook werd de aanzet gegeven voor een omgevingsanalyse die eind
2006 moet worden afgerond. Deze omgevingsanalyse moet duidelijkheid scheppen over de mogelijke
beleidsprioriteiten. Deze beleidsprioriteinten worden dan in 2007 meegenomen in de
onderhandelingen met de Marokkaanse overheid over de protocoltekst.
In 2006 spoorde de samenwerking met Zuid-Afrika op vlak van jeugdbeleid verder op het CARtraject. (Capacity Building, Advocacy en Research). Centraal stond de 3de Nationale Conferentie
inzake lokaal jeugdbeleid in Zuid-Afrika (Kaapstad, 9 tot 11 mei 2006) waaraan meer dan 300 ZuidAfrikaanse en 10 Vlaamse jeugdactoren deelnamen. Naar aanleiding van dit congres werden ook de
resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar het lokale jeugdbeleid in Zuid-Afrika.
De samenwerkingsprojecten met Zuid-Afrika geven het volgende financiële beeld:

Project lokaal jeugdwerk
beleid
5.4.2

2000

2002

2004

2006

104.115

116.509

46.667

225.000

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Naast een stipte uitvoering van de overeengekomen werkprogramma’s binnen de culturele akkoorden
wordt op zoek gegaan naar landen waar werk wordt gemaakt van een geïntegreerd jeugdbeleid. Zo
willen wij een beter inzicht verwerven op vlak van jeugdbeleid in de landen waarmee we
samenwerken en willen we goede praktijkvoorbeelden uitwisselen in het kader van het Europees
Witboek Jeugdproces en het Europees Jeugdpact.
Het is nog steeds de intentie van het agentschap sociaal cultureel werk voor jeugd en volwassenen om
in 2007 een internationaal zomertreffen te organiseren. Dit met het oog op het optimaliseren van de
bilaterale relaties over jeugd(werk)beleid.
Dit aanbod richt zich tot diverse buitenlandse delegaties. Naast een meer efficiënte inzet van middelen,
moet dit tegelijkertijd een cross community communicatie veroorzaken.
Voor de uitvoering van culturele- en samenwerkingsakkoorden wordt voor het jeugdbeleid de som van
150.000 euro behouden.
Voor deelname en opvolging van multinationale organisaties en netwerken is er de verplichte bijdrage
voor het Europees Jeugdfonds. Deze bedroeg in 2006 37.185 euro.
In 2007 dienen de onderhandelingen met de Marokkaanse overheid over een cultureel akkoord
afgerond.
De nieuwe prioriteit voor de komende jaren met Zuid-Afrika bestaat er in om de samenwerking verder
te ontwikkelen via een aantal lokale gemeenschapscentra, in een benadering die alle aspecten van
lokaal cultuur- en jeugdbeleid integreert en beter op elkaar afstemt. Het is de ambitie om samen met de
Zuid-Afrikaanse collega-ministers in de komende 3 jaar vier lokale gemeenschapscentra (in
Johannesburg, Bloemfontein, Durban, Kaapstad) te ondersteunen voor hun jeugdwerking en alsook
voor alle culturele aspecten ervan (sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen, kunsten,
erfgoed, en sport). Voor het totaal van dit project wordt in 2007 een bedrag van 1 miljoen euro
voorzien, met inbegrip van subsidie gemeenschapscentra, coördinatie en een aantal punctuele
projecten;
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D E E U R O PE S E J O N G E R E N C A M P A G N E ‘ A L L D I F F E R E N T , A L L E Q U A L ’

5.5

Dit onderdeel was nog niet opgenomen in de beleidsnota 2004.
5.5.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Zoals vermeld in de rubriek "Top van de Raad van Europa", keurden de staats- en regeringsleiders van
de Raad van Europa op de 3de Top te Warschau (mei 2005) een actieplan goed. Wat jeugd betreft,
werd onder andere de volgende afspraak opgenomen: "Om de diversiteit, de inclusie en de deelname
aan de maatschappij te bevorderen, beslissen wij in heel Europa een jeugdcampagne te lanceren, in
de geest van de “Europese Jeugdcampagne tegen racisme, xenofobie, antisemitisme en
onverdraagzaamheid (1995)"
Deze succesvolle campagne, opgezet door de Raad van Europa en haar lidstaten in 1995, was een
mijlpaal in de verbreding van haar strijd tegen racisme, xenofobie, antisemitisme en
onverdraagzaamheid en wordt 10 jaar later hernomen. Met de steun van de Europese Unie en andere
partners zal de Raad van Europa van juni 2006 tot september 2007 een nieuwe campagne organiseren.
Ze krijgt dezelfde slogan mee "Allemaal anders, allemaal gelijk", maar is nu gefocust op de thema's
diversiteit, mensenrechten en participatie. Deze nieuwe campagne werd door de drie jeugdministers
van dit land in gang geblazen op 20 maart 2006.
5.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Elke gemeenschap werkt zijn eigen campagne verder uit (zie www.allemaalanders.be). Vlaanderen
verkoos dit te doen in intense samenwerking met het jeugdwerkveld. In Benelux-verband wordt
meegewerkt aan een Europees seminarie in Schengen rond participatie en actief burgerschap. Op
niveau van de Europese stuurgroep zal Vlaanderen haar trekkende rol verder actief invullen.

6

DIVERSITEIT

6.1
6.1.1

EN INTERCULTURALITEIT

T E W E R K S T E L L I NG V A N B I J Z O N D E R E D O E L G R O E P E N I N D E C U L T U U R S E C T O R .

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De invoegprojecten in de culturele sector gingen van start in 2003. Dit gebeurde in uitvoering van het
samenwerkingsakkoord tussen de toenmalige ministers van Tewerkstelling en Cultuur dat als doel had
de “bevordering van de evenredige arbeidsdeelname en diversiteit van jongeren”. In de afgelopen
jaren werden drie pilootprojecten uitgevoerd waarbij allochtone jongeren enerzijds een deeltijdse
opleiding volgen en anderzijds deeltijds tewerkgesteld werden. Om mogelijk te maken dat de jongeren
die in de projecten van start gingen het opleidingstraject kunnen afmaken werden de projecten, waar
nodig, verlengd.
Binnen de pilootprojecten werd de eerste periode van drie jaar beëindigd. Daarbij werd vastgesteld dat
een aantal jongeren hun opleidingstraject nog niet konden afwerken. Dit heeft onder meer te maken
met de Bolognahervorming die een aantal bijkomende eisen stelt. Een van de vaststellingen uit de
evaluatie van deze projecten was dat het noodzakelijk is om de werknemers de mogelijkheid te geven
hun opleidingstraject af te maken. Slechts dan krijgen jongeren een opstap aangeboden naar betere
beroepskansen. Om dit mogelijk te maken werden de projecten van voor een aantal werknemers
verlengd. [Ba. 45.10.3313 – Subsidies voor de verhoging van de arbeidsdeelname van bijzondere
doelgroepen in de culturele sector (invoegprojecten): 346.000 euro.]
6.1.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Er worden diverse pistes onderzocht om na te gaan hoe nieuwe projecten kunnen van start gaan.
Hierbij wordt rekening gehouden met de evaluatie van de verschillende pilootprojecten. Er wordt
eveneens gezocht naar cofinanciering van de werknemers vanuit andere middelen. Uit de evaluatie
bleek alleszins de zinvolheid van de projecten zowel voor de verenigingen die de werknemers
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tewerkstellen als voor de werknemers zelf. Afhankelijk van het overleg hieromtrent wordt in 2007 een
uitvoeringsbesluit gemaakt bij het decreet lokale diensteneconomie. Op deze manier kunnen de
pilootprojecten uitgroeien tot volwaardige initiatieven waarbij jongeren uit bijzondere doelgroepen
extra tewerkstellingskansen krijgen.
De nieuwe projecten sluiten ook aan bij de bijzondere aandacht die wordt besteed aan het traject
interculturaliteit. Het creëren van tewerkstellingskansen in de jeugd- of culturele sector binnen de
invoegprojecten liet aan alle kanten een win-win situatie zien. De nieuwe werknemers kregen een kans
tot ontplooiing, aangezien tewerkstelling in het traject werd gekoppeld aan opleiding. De vereniging
die de werknemer tewerkstelt, krijgt er een nieuwe werknemer bij en kan na verloop van tijd ook
nieuwe taken opnemen en andere accenten leggen. Ten slotte blijkt dat het opnemen van werknemers
met een etnisch diverse achtergrond voor alle verenigingen een meerwaarde te zijn. De werknemers
gaven een beter inzicht in het werken met jongeren van etnisch diverse achtergrond, trok nieuwe
jongeren aan en zette finaal, verenigingen aan tot reflectie over de eigen organisatie.
Evolutie 2003 – 2007
1999
2003
0
6.2
6.2.1

111.000

2007

% tov 03

375.000

+ 238 %

Prognose
2008
375.000

Prognose
2009
375.000

% tov 2003
+ 223 %

LEIDRAAD TOEGANKELIJKHEID.
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In het najaar 2006 wordt de brochure “diversiteit” uitgegeven. De voorstelling ervan gebeurt op de
provinciale trefdagen in het kader van het nieuwe jeugdbeleidsplan 2008- 2010. Deze brochure omvat
een visie en inleiding, een wettelijke context, een overzicht van mogelijke drempels (algemeen en
doelgroepspecifiek), een soort handleiding van de lokale jeugddiensten, een overzicht van wat de
provincies en het landelijk jeugdwerk te bieden hebben rond diversiteit en een overzicht van nuttige
contacten, publicaties, websites en dergelijke. De publicatie wordt gefinancierd met de
werkingsmiddelen van de afdeling Jeugd van het Agentschap voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd
en Volwassenen.
6.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

In het voorjaar 2007 zullen er studiemomenten georganiseerd worden om steden en gemeenten die in
het kader van het jeugdbeleidsplan 2008- 2010 aanspraak maken op extra subsidies voor jeugdwerk
met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, wegwijs te maken in de materie.
6.3

OPERATIONALISEREN VAN HET NON-DISCRIMINATIEPRINCIPE

6.3.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid bepaalt ten aanzien van de verschillende in dit decreet
opgenomen subsidieregelingen dat voorrang zal worden gegeven aan initiatieven die inspelen op de
prioriteiten in het Vlaamse jeugdbeleidplan (JBP). In het JBP werden met het oog hierop twee
prioriteiten vooropgesteld. Een daarvan is ‘diversiteit’. De invulling daarvan wordt gekoppeld aan het
traject culturele diversiteit, waaruit acties voortvloeien die betrekking hebben op de jeugdsector. De
Vlaamse Regering vraagt bijzondere aandacht voor initiatieven die vanuit een inclusieve benadering
kinderen en jongeren van een verschillende opleiding, etnische afkomst, sociale achtergrond, leeftijd,
handicap, enzovoort verenigen. Het principe van gelijkheid voor iedereen moet daarbij centraal staan,
met inachtneming van de verscheidenheid die de genoemde verschillen meebrengen." (zie JBP2,
Subdoelstelling 2.3.1.1)
In het wijzigingsdecreet bij het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het
gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid werden binnen de middelen
voorzien voor het jeugdwerkbeleid 20 % voorzien voor de diversiteit en de toegankelijkheid van het
jeugdwerk. Dit betekent een verhoging in absolute cijfers van de middelen voor die gemeentes die
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scoren op de jeugdspecifieke kansarmoede-indicatoren. In het bijhorende uitvoeringsbesluit werd
trouwens besloten om deze jeugdspecifieke indicatoren toch niet te wijzigen. Immers, nieuwe
indicatoren en alternatieve wegingen brachten nauwelijks verschil in de geselecteerde
gemeentebesturen.
6.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Het agentschap Jeugd verzorgt een leidraad diversiteit ten behoeve van lokale jeugdbeleidsplanners
(zie eerder bij lokaal jeugdbeleid). Daarnaast verwijs ik naar de inspanningen gekoppeld aan mijn
actieplan Interculturaliseren (cfr.infra, punt 6.4)
6.4
6.4.1

VERLAGEN VAN PARTICIPATIEDREMPELS
Stand van zaken

Een van de centrale doelstellingen van het jeugdbeleid is het mogelijk maken en stimuleren van
cultuurparticipatie bij een zo ruim mogelijk deel van de jonge bevolking. Participatie is dan ook een
aandachtspunt dat ik meedraag in mijn verschillende beleidslijnen, het vormt een rode draad doorheen
mijn beleidsvoering. Vandaar dat dit deel van de beleidsbrief jeugd ook gelijkaardig in de beleidsbrief
cultuur is opgenomen.
Een breed pakket van beleidsmaatregelen binnen de sectoren cultuur, jeugd en sport is gericht op het
zo ruim mogelijk betrekken van de bevolking. Bepaalde bevolkingsgroepen worden geconfronteerd
met drempels die hun participatiekansen beperken of worden niet bereikt via het bestaande aanbod.
Daarom vind ik het noodzakelijk om binnen het jeugdbeleid te verbijzonderen via specifieke
categoriale acties om zo de drempel voor een aantal doelgroepen te verlagen. Bijzondere aandacht wil
ik hierbij schenken aan gezinnen met jonge kinderen, mensen in armoede, gehandicapten en het
interculturaliseren van de jeugdsector. In het voorbije jaar werden hiervoor een aantal nieuwe stappen
gezet, waarbij het perspectief van kinderen en jongeren – waar relevant - uitdrukkelijk aanwezig is.
Zo werd in 2006 werk gemaakt van de erkenning van een Vlaamse gebarentaal als ‘eerste taal’ van de
Vlaamse Dovengemeenschap via het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.
Naast de oprichting van een adviescommissie voorziet het decreet de erkenning en subsidiëring van
een vzw die zal bijdragen tot een verdere kennisvorming en ontwikkeling van de Vlaamse gebarentaal.
2007 zal in het teken staan van de logistieke opstart van de vzw.
Het regeerakkoord koos resoluut voor culturele diversiteit, zoals uitgedrukt in de passus “versterken
van de sociale integratie en samenleven van groepen met verschillende culturele achtergrond door de
ondersteuning van verenigingen die zich richten op meer dan één culturele doelgroep en de sociale
integratie en het samenleven van verschillende culturele groepen mee in hun doelstellingen opnemen
en waarmaken”. In uitvoering van deze doelstelling, engageerde ik me in beleidsnota’s en brieven tot
een actieve benadering van interculturaliteit, als een specifieke vorm van diversiteit. In de beleidsbrief
2006 kondigde ik een gezamenlijk verkenningstraject aan. Hierbij zouden administratie, kabinet en de
betrokken sectoren zich engageren om de komende jaren concreet en structureel te investeren in een
grotere aanwezigheid en herkenbaarheid van etnisch-culturele diversiteit, zowel in het bestuur, de
personeels- en vrijwilligersploegen, het publiek als het aanbod van de betrokken voorzieningen,
instrumenten en actoren. Dit traject resulteerde begin 2006 in een actieplan, waarin alle betrokken
actoren zich, binnen hun actieradius en competenties, engageerden tot concrete maatregelen. Als
minister voor Cultuur, Jeugd en Sport, beschouw ik mijn actieplan (Interculturaliseren van en door
Cultuur, Jeugdwerk en Sport) als een groeiend, beweeglijk en evoluerend handelingskader, een
inspiratiebron voor beleidsdiscussies en daarop volgende keuzes. Mijn aanpak terzake sluit ook sterk
aan bij wat in de septemberverklaring 2006 geformuleerd werd onder de titel “Samenleven is een
werkwoord” als het onderkennen van de vele mogelijkheden en kansen die de interculturaliteit voor
alle betrokkenen biedt en (even verder) als het recht om zichzelf te zijn en kansen te krijgen op
ontplooiing.
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Mijn actieplan interculturaliseren is daarom een levend discussieforum, waarop ik, samen met mijn
collega-ministers, mijn administratie en middenveldactoren werk aan de concretisering van de
waarden, de rijkdom maar ook de bestuurlijke, politieke en maatschappelijke uitdagingen die
interculturaliteit als beleidsprioriteit expliciet releveren in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport..
6.4.2

Prognose 2007

In 2007 maak ik werk van een concrete beleidsvoering van initiatieven waarbij de interculturaliteit
(culturele diversiteit) expliciet aandacht krijgt. Mijn actieplan interculturaliseren van en door Cultuur,
Jeugdwerk en Sport, vormt daarbij een beweeglijk en dynamisch handelingskader, dat groeit en
evolueert in dialoog met de vele betrokkenen. Zo wordt in de schoot van het departement cultuur,
jeugd, sport en media een kennisknooppunt interculturaliteit opgericht. Dat zal in eerste instantie
tegemoet komen aan de nood aan praktijkondersteuning en praktijkbemiddeling die leeft in het
jeugdwerk, de cultuur- en sportsector. Het verbindt vraag en aanbod op het vlak van expertise,
ervaringen en instrumenten m.b.t. interculturaliteit en interculturaliseringsprocessen. Daarnaast zal het
kennis, visies en praktijken over interculturaliteit verzamelen en ontsluiten. Ook het opzetten van een
trefdag interculturaliteit en het communiceren over recente ontwikkelingen, instrumenten en afgeronde
projecten behoren tot haar taak.
Bij de decreten die aan een herziening toe zijn, wordt interculturaliteit als nieuw aandachtspunt
ingevoegd. Elke structureel gesubsidieerde organisatie wordt in de nabije toekomst gevraagd zich
daartegenover te positioneren. Interculturaliteit wordt tevens een voor mij belangrijk nieuw te
onderhandelen aandachtspunt in de beheersovereenkomsten van grote instellingen en steunpunten.
Daarin zal duidelijk worden welke initiatieven zij zullen nemen om interculturaliteit meer zichtbaar te
maken in het aanbod, de participatie, bestuursorganen, vrijwilligers en personeelsamenstelling. Voorts
gaat 10 procent van de projectmiddelen naar interculturele projecten én projecten ingediend door
mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.
Na de aangekondigde monitoring van de vrijetijdsinitiatieven gesubsidieerd vanuit het Vlaams
Agentschap voor Personen met een handicap, werd met de minister bevoegd voor Welzijn
overeengekomen dat de middelen die thans door het Vlaams Agentschap voor Personen met een
handicap worden ingezet voor initiatieven inzake vrijetijdszorg, in de toekomst ter beschikking zullen
worden gesteld aan een op provinciaal niveau werkende strurctuur inzake vrijetijdszorg voor personen
met een handicap. In 2007 wordt dit voorbereid. In afwachting worden de lopende subsidies voor
initiatieven rond vrijetijdszorg vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap nog
één keer verlengd.
Ten slotte voorzie ik middelen om mijn administratie, adviesraden en beoordelingscommissies te
coachen om interculturaliteit te kunnen beoordelen vanuit een gedeeld referentiekader.
Gelet op het feit dat cultuurparticipatie een beleidsprioriteit is, werd in 2006 een specifieke
basisallocatie gecreëerd waarop 250.000 € werd ingeschreven. Dit budget wordt in 2007 opgetrokken
tot 543.000 €. Met dit budget zullen volgende initiatieven worden gehonoreerd:
• het subsidiëren van de culturele manifestaties. Enerzijds zal het reglement worden aangepast met
het oog op een optimale besteding van de middelen en anderzijds zal door de stijging van het
budget, de voortdurend groeiende vraag naar subsidiëring worden gehonoreerd;
• het bevorderen van cultuurparticipatie van de armen met aandacht voor toeleidingsactiviteiten die
de culturele competentie van de beoogde doelgroep kunnen verhogen;
• de ondersteuning van diverse projecten rond leesbevordering.
Daarnaast is er het reglement op participatie- en experimentele projecten, van waaruit ook in 2007
impulsen kunnen worden gegeven aan interessante en specifieke participatie-initiatieven. Op de
basisallocatie 33.80 van programma 45.5 is in deze context maximaal 1.187.000 euro voorzien.
Om mijn beleid in verband met cultuurparticipatie een decretale onderbouw te geven voorzie ik de
ontwikkeling van een participatiedecreet voor cultuur, jeugdwerk en sport dat in 2008 operationeel
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moet worden. Hiervoor zal in 2008 en 2009 het budget voor cultuurparticipatie worden opgetrokken
met respectievelijk 900.000 euro en 1.000.000 euro. In dit participatiedecreet zal er een bundeling van
3 items tot stand komen, met name :
• organisaties met als belangrijkste doel de participatie te bevorderen;
• grote evenementen en campagnes, met het oog op publiekverruiming;
• initiatieven die de participatiedrempels zullen wegwerken.
Tot slot wil ik verder werk maken van een onderzoeksmatig onderbouwd participatiebeleid binnen
mijn bevoegdheden. Bij de voorbereiding van een nieuw onderzoekssteunpunt wordt de continuering
van een longitudinaal wetenschappelijk onderzoek over participatie als centrale lijn naar voren
geschoven. Ook het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis in Brussel zal hieromtrent mooie kansen
bieden.
Begrotingstechnisch: in het kader van bovenstaande initiatieven worden volgende budgetten voorzien:
Evolutie 1999 – 2007 – ba 33.07 (participatie, communicatie en informatie, cfr. infra)
1999
2004
2006
2007
% tov 04 Prognose
Prognose
% tov 2004
2008
2009
0
1.629.000 1.807.000 2.687.000 + 65 %
2.687.000
3.687.000
+ 126 %
De evolutie van 2006 naar 2007 betekent een groei met 48,5%.
•
•

Op het programma 45.1, ba 33.07: in het kader van het decreet Vlaams Jeugdbeleid subsidies voor
het bevorderen participatie, communicatie en informatie voor een totaal van 2.687.000 €.
Op het programma 45.5
 12.33: werkingsmiddelen in het kader van het diversiteitsbeleid ten belope van 250.000 €
 33.22: subsidies in het kader van diversiteitsbeleid ten belope van 400.000 €
 33.27: subsidies in het kader van de Vlaamse gebarentaal ten belope van 107.000 €
 33.80: subsidies art. 32bis financieringswet algemeen ten belope van 1.187.000 €
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BELEIDSKRUISPUNTEN EN
IN DE PRAKTIJK

7.1
7.1.1
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–ROTONDES:

INTEGRAAL JEUGDBELEID

F U I V E N , O P K A M P G A A N , S P E E L -, R E C R E A T I E - E N S P O R T R U I M T E

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In de subsidieovereenkomst 2006-2008 met het Steunpunt Jeugd, afgesloten voorjaar 2006, werden
volgende bepalingen opgenomen:
 Ondersteuning van de positie van kinderen en jongeren en/of het jeugdwerk met betrekking tot de
toegankelijkheid van ruimte.
 Ondersteuning van de positie van kinderen, jongeren en/of het jeugdwerk met betrekking tot de
inrichting van ruimte.
 Stimulering van de toegankelijkheid van het jeugdtoerisme vanuit het perspectief van de
gebruikers.
 Stimuleren van steden en gemeenten tot het voeren van een fuifbeleid dat tevens kan dienen als
model voor andere steden en gemeenten.
7.1.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

De beheersovereenkomst met het Steunpunt Jeugd wordt jaarlijks en systematisch gemonitord.
7.2
7.2.1

VERKEERSEDUCATIE
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In het kader van de Staten-generaal (voor jonge) Verkeersslachtoffers blijf ik samen met mijn collegaministers van Welzijn en Mobiliteit aandacht vragen voor de positie van kinderen. Op deze wijze geef
ik uitvoering aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Daarnaast werd in het
kader van Levenslijn de vzw Zebra ondersteund voor sensibiliserende acties inzake jonge
verkeersslachtoffers, specifiek binnen het jeugdwerk.
7.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan 2006-2009 heeft dit verder geconcretiseerd in de beleidsrotonde
‘Mobiliteit’. Door de mobiliteit van jongeren te kaderen in hun recht op overleven en ontwikkeling
heeft de Vlaamse Regering prioriteit gegeven aan het recht van jongeren op verkeersveiligheid én
inspraak wat betreft de mobiliteit. Ik zal niet nalaten de bevoegde ministers te wijzen op de uitvoering
van hun engagementen in dit verband. In het kader van het jaarverslag kinderrechten- en jeugdbeleid
zal ik hierover verslag uitbrengen.
7.3

SAMENWERKING MET ONDERWIJS

Het jeugd- en kinderrechtenbeleid in het algemeen en het participatie- en toegankelijkheidsbeleid
binnen de culturele materies in het bijzonder nopen ook in het komende jaar tot intense samenwerking
met het onderwijsdomein.
Zo komen in het kader van de onderwijsvernieuwende methode ‘brede school’ de administraties
bevoegd voor onderwijs, cultuur, jeugd en sport, maar ook deze bevoegd voor welzijn, op regelmatige
tijdstippen samen in de stuurgroep Brede School. Deze stuurgroep heeft grosso modo 4 opdrachten:
het opvolgen van de lopende proefprojecten brede school, het opzetten en up to date houden van een
praktijk- en kennissite rond het thema, het opzetten van vorming- en studiemomenten en, tenslotte, het
verder opbouwen van de praktijkkennis en theorie rond de brede school en haar verschillende
deelpraktijken.
In 2007 zullen vanuit de administratie cultuur een aantal proefprojecten brede school worden
aangestuurd. En Vanuit de sportbegroting worden middelen vrijgemaakt voor projecten onder de

33

Stuk 970 (2006-2007) – Nr. 1

noemer ‘open stadion’. Het openstadionmodel is een concrete variant van de brede school waarbij
kinderen en jongeren binnen of in de buurt van voetbalinfrastructuur, en in intense samenwerking met
de voetbalploeg, leer- en/of werkervaringen krijgen aangeboden die de totale persoonsontwikkeling
moeten ten goede komen. Dit zal onder meer gebeuren via het vooral op informele wijze aanleren van
sociale en andere vaardigheden. Hiertoe wordt een intense samenwerking voorzien met buurt- en
welzijnsvoorzieningen, onderwijsinstellingen en actoren uit het sociaal-culturele veld voor jeugd en
volwassenen (meer info, zie beleidsbrief sport). Het open stadionmodel probeert aldus een antwoord te
bieden op de vragen en noden van vooral die kinderen en jongeren die leven in situaties gekenmerkt
door bijzondere vormen van achterstelling en kansarmoede.
Andere concrete beleidsonderwerpen waarvoor in het komende jaar intens met onderwijs zal worden
samengewerkt zijn de totstandkoming van een nieuw ontwerpdecreet voor deeltijds kunstonderwijs en
de werkzaamheden rond de rechtspositie van de leerling. Bij de totstandkoming van een nieuw
ontwerpdecreet voor het deeltijds kunstonderwijs zal er op worden toegezien dat het decreet
tegelijkertijd aansluit bij de noden en behoeften van het cultuurveld en bij deze van de studenten, als
bij deze van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs. Bij de werkzaamheden rond de
rechtspositie van de leerling zullen de principes van het internationaal verdrag voor de rechten van het
kind worden bewaakt.
In het kader van het jeugdinformatiebeleid tenslotte zal worden onderzocht welke de optimale
samenwerkingsmogelijkheden zijn tussen het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP) en de
leerlingencommunicatie die wordt opgezet vanuit Klasse.
7.4

DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Buitenschoolse kinderopvang is nog steeds een groeisector bij uitstek, met heel veel
tewerkstellingskansen die maakt dat ouders gemakkelijker aan de slag kunnen. Men staat er echter
onvoldoende bij stil dat de buitenschoolse kinderopvang zich afspeelt in de vrije tijd van kinderen.
Met uitzondering van een beperkt aantal proefprojecten wordt het kinderopvanginitiatief nog te vaak
beschouwd als een opzichzelfstaande werkvorm die geen interactie behoeft met andere werkvormen
die zich ontwikkelen in de vrije tijd van kinderen. Bovendien is een vereenvoudiging van de
regelgeving met betrekking tot de gemeentebesturen en een betere onderlinge afstemming wenselijk.
In de eerste plaats wordt hier gedacht aan de decreten over het lokaal sociaal, cultuur-, sport- en
jeugdwerkbeleid en de regels betreffende de buitenschoolse kinderopvang, ... Ik hoop dat de fiscale
aftrekbaarheid aanleiding geeft tot een betere integratie van de verschillende soorten aanbiedingen op
het brede terrein van de opvang van (jonge) kinderen.
7.5

J E U G D H UL P V E R L E N I N G & J E U G D B E S C H E R M I N G

Onder impuls van het Vlaams Parlement hebben de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en
Onderwijs tijdens de vorige legislatuur de handen in elkaar geslagen om hun aanbod in verband met
jeugdhulp af te stemmen op de vraag van de minderjarige. Daar werd de keuze voor het IVRK als
referentiekader geoperationaliseerd door twee decreten: Integrale Jeugdhulp en Rechtspositie van de
minderjarige in de integrale jeugdhulp. Het eerste waarborgt het recht op hulp die is afgestemd op de
minderjarige, het tweede regelt op omvattende wijze de rechtspositie van de minderjarige. Vanuit de
horizontale zorg voor het kinderrechten- en jeugdbeleid bewaken wij de concrete uitvoering van deze
decreten mee. Daarnaast mag ook de algemene preventie niet vergeten worden. De aandacht moet
uitgaan naar het zo vroeg mogelijk detecteren en stoppen van factoren die een probleemsituatie
(kunnen) veroorzaken. Dat gebeurt het best door verder te investeren in de kwaliteit van het
basisaanbod, zodat elke jongere hier tot zijn recht komt. De dialoog tussen de jeugdhulp en het brede
jeugdbeleid kan worden opgestart, zodat positieve antwoorden kunnen worden geformuleerd vanuit
verschillende invalshoeken.
7.5.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Als Vlaams minister bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid was ik, en zo ook vele
anderen uit de samenleving, verbaasd over een aantal klachten m.b.t. ‘overlast’ door kinderopvang en
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jeugdwerk. Daarom liet de Vlaamse Regering een juridisch-technisch onderzoek voeren naar de
juridische grond van deze klachten die jeugdwerkinitiatieven, sportclubs en kinderopvanginitiatieven
aangaan. Hiervoor zaten juridische experts samen van vier departementen: Cultuur, Jeugd, Sport en
Media, Leefmilieu, Natuur en Energie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. Het resultaat van dit onderzoek werd verwerkt in een dossier met
een overzicht van de meest relevante toepasselijke regelgeving en een evaluatie van de juridische
gronden van de klachten. Hieruit blijkt dat de Vlaamse regelgeving heel wat mogelijkheden biedt voor
kinderen en jongeren. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat de geluidsnormen in het Vlarem niet van
toepassing zijn op het geluid van spelende kinderen. Dit dossier werd bezorgd aan alle Colleges van
Burgemeesters en Schepenen, Bestendige Deputaties, de Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Sportraad,
de Gezins- en Welzijnsraad en aan de gemeentelijke jeugd- en sportdiensten, jeugd- en sportraden en
het lokaal overleg kinderopvang. Er wordt vanuit de minister bevoegd voor binnenlandse
aangelegenheden nog een aanvulling op dit onderzoek voorbereid..
7.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

De problematiek van het cyberpesten blijf ik samen met mijn collega-ministers van Onderwijs en
Welzijn op de voet volgen. Daartoe heeft het Parlement ons het onderzoeksrapport ‘Cyberpesten bij
jongeren in Vlaanderen’ ter beschikking gesteld. Ongetwijfeld moet ook de federale overheid
gesensibiliseerd worden. Meer en meer actoren, zoals bijv. de tijdschriften van Klasse en de Kinderen Jongerentelefoon besteden aandacht aan dit fenomeen.
De wijzigingen aan de Wet op de Jeugdbescherming zal ik opvolgen en toetsen aan het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind door middel van het Nationaal Actieplan voor Kinderen dat op Vlaams
niveau gemonitord wordt via het Jaarverslag Jeugdbeleid en Kinderrechten.
7.6

V E R L A G I N G V A N D E A D M I N I S T R A T I E V E L A S T E N V O O R H E T J E U G D W E RK

Ik verwijs hierbij ook naar het punt 2.10 in deze beleidsbrief.
7.6.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Binnen het kader van een breed jeugdbeleid is het de ambitie om de verschillende hinderpalen die
kinderen en jongeren tegenkomen in hun ontplooiing zoveel mogelijk in te perken. Zo is onder meer
op verschillende ogenblikken bij de federale overheid aangedrongen om wetgeving aan te passen aan
de specificiteit van het jeugdwerk. Zo werd dit jaar de wet op activiteiten van ambulante handel
gewijzigd zodat erkende jeugdbewegingen voortaan vrij zijn van administratieve verplichtingen
wanneer zij een “wafelbak” of tombolaverkoop organiseren. Naar aanleiding van de nieuwe wet op de
vrijwilligers, werd er ook geijverd voor het versoepelen van de verplichting tot een zogenaamde
organisatienota. De federale regering besliste uiteindelijk om haar plannen rond de organisatienota te
versoepelen zodat vrijwilligers bijvoorbeeld op de hoogte kunnen gesteld worden via de website of het
ledenblad van de vereniging.
Anderzijds werd herhaaldelijk bij de federale overheid gevraagd naar duidelijker communicatie in
verband met het nieuwe koninklijk besluit betreffende roken op openbare plaatsen. Uiteindelijk kon
toch een overleg met de bevoegde administratie plaatsvinden. De jeugdsector werd geïnformeerd over
het resultaat van dit overleg, dat echter niet leidde naar een specifiek naar het jeugdwerk gerichte
informatiecampagne door de federale overheid.
Het Regeerakkoord vermeldt een aantal concrete engagementen vanwege de Vlaamse overheid m.b.t
de Billijke Vergoeding en SABAM. Deze engagementen zijn ingegeven door de administratieve en
financiële lasten die door deze beide aspecten worden veroorzaakt voor o.a. sportclubs. Ik heb de
voorbije maanden contact genomen met een aantal belangrijke beheersvennootschappen (Sabam,
Uradex en Simim), met de gemeentebesturen (via VVSG) en met het informeel overlegplatform van
de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport. Daarbij trek ik de volgende conclusies. Het is duidelijk dat de
beheersvennootschappen belangrijke verbeteringen aan hun communicatie, hun informatie en hun
inningsystemen hebben aangebracht. De respectieve websteks zijn sterk verbeterd, er zijn
tariefsimulatoren en er zijn heel wat bilaterale overlegmomenten met subsectoren. Voor de Billijke
Vergoeding zijn de uitbetalingen aan de artiesten, zij het met grote vertraging, gestart. Het overleg met
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deze beheersvennootschappen is nog volop lopende, want er zijn nog een aantal onbeantwoorde
vragen. De VVSG gaf een belangrijk signaal, want heel wat gemeentebesturen hebben de kosten en
administratie voor de Billijke Vergoeding geïncorporeerd in de tarieven voor het verenigingsleven. Dit
betekent dat het probleem van financiële en administratieve lasten gedeeltelijk is opgelost. Het is mij
daarbij niet duidelijk in welke mate dat de gemeentebesturen hun tarieven verhoogden. De berichten
hieromtrent zijn niet eenduidig. Vanuit de veldsectoren is de probleemstelling nog niet haarscherp
geformuleerd. Het staat buiten kijf dat er nog tal van wrijvingen en onduidelijkheden blijven, zowel op
het administratieve als financiële vlak. Er blijven ook enkele specifieke probleemgebieden, o.a de
kleinschalige straat- en buurtfeesten, de feestjes in verenigingslokalen en zeker ook de zgn. tentfuiven.
Maar de kwantiteit noch de kwaliteit van deze knelpunten zijn bekend, zodat een oplossing hier niet
voor de hand ligt.
7.6.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Al deze vaststellingen brachten mij tot de volgende voorlopige vaststellingen. Er is duidelijk nood aan
een veel duidelijkere probleemstelling, zowel van de veldactoren als van de beheersvennootschappen.
Hiertoe zal ik op korte termijn zelf een gesprekstafel regisseren, waarop de betrokken partijen, in
overleg en samen- of tegenspraak een concrete analyse kunnen maken. In een volgende fase kan dan
gewerkt worden aan een aantal mogelijke concrete beleidsdaden vanwege de Vlaamse overheid. Ik wil
hierbij zeker de rechten van de betrokken scheppende en uitvoerende kunstenaars blijven respecteren
maar toch in gepaste mate en in overleg met mijn collega-ministers die ook bij deze probleemstelling
betrokken zijn, de engagementen van het Regeerakkoord uitvoeren.
7.7

VRIJWILLIGERSWERK

Jeugdverenigingen (zoals alle verenigingen) worden in grote mate bevolkt en geleid door vrijwilligers.
De sociaal-juridische status van vrijwilligers vormt al enkele jaren een aandachtspunt van de federale
overheid, maar een wettelijke vertaling van de actuele richtlijnen laat vooralsnog op zich wachten. Dat
betreuren we en we hopen op een snelle regeling.
7.7.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Het vrijwilligerswerk vormt een cruciaal element binnen mijn bevoegdheden cultuur, jeugd en sport.
In het participatiediscours, waarin doorgaans wordt gesproken over deelhebben en deelnemen, hecht ik
bijzonder waarde aan het engagement van de vrijwilliger. Via de nieuwe wet betreffende de rechten
van de vrijwilliger heeft de federale overheid het initiatief genomen om het regelgevend kader voor de
vrijwilliger te versterken. Ik juich dit toe en heb reeds aan de bevoegde federale ministers mijn
engagement meegedeeld om aan deze wet een positieve uitvoering te geven. Ik zie het ook als mijn
taak om aan de federale overheid mogelijke knelpunten en bedenkingen vanuit het standpunt van de
Vlaamse Regering te formuleren. In 2005 heb ik, samen met minister Vervotte, aan het Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk de opdracht gegeven om, in de lijn van de nieuwe wet, de behoefte aan
verzekeringen bij vrijwilligersorganisaties te verkennen en praktische richtlijnen voor de organisaties
te ontwikkelen. Ter ondersteuning van het werkveld wordt een intensieve communicatie over de
resultaten opgezet.
7.7.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Het grote belang dat ik hecht aan vrijwilligerswerk maakt een aansluiting van o.a mijn jeugdbeleid aan
het werk van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk noodzakelijk. In overleg met mijn collega
bevoegd voor Welzijn, zal ik dit steunpunt via een convenant subsidiëren. Het Steunpunt zal, naast een
duidelijke verankering binnen de zorgensector, ook qua output, sturing en positionering duidelijk
verankerd zijn in het Vlaamse cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Vanaf 2007 voorzie ik hiervoor
middelen (50.000 €) voor het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. [Ba. 45.50.3325 – Steunpunt
Vrijwilligerswerk: 50.000 euro.]
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H E R S T E L G E R I C H T G R O E P S O V E RL E G

Dit onderwerp is een aanvulling op de beleidsnota 2004-2009.
7.8.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In 2006 beslisten Vlaams minister van Onderwijs en Werk, Frank Vandenbroucke en Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin om meer dan een 1 miljoen euro uit te trekken voor time-outen hergo-projecten. In time-out projecten worden leerlingen die grote moeilijkheden veroorzaken of
helemaal gedemotiveerd zijn gedurende een periode van school gehaald en apart begeleid. Bij hergo of
‘herstelgericht groepsoverleg’, worden slachtoffer, dader en andere betrokken partijen van een conflict
samengebracht en probeert men zo tot een herstelgerichte oplossing te komen. Als minister van Jeugd
en Kinderrechten ondersteunde ik, via het Jeugdonderzoeksplatform, het onderzoek naar de vormen
van probleemoplossing op school. Ik juich dan ook toe dat mijn collega-ministers de nodige middelen
vrijmaken om deze proefprojecten op grotere schaal te gaan toepassen en ik zal de ontwikkeling ervan
dan ook van nabij blijven opvolgen.
7.8.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

In 2007 willen we ook de verschillende doelstellingen en acties uit de rotondes waaronder welzijn,
onderwijs en mobiliteit uit het tweede Vlaamse jeugdbeleidsplan blijven opvolgen. Het eerste
jaarverslag Kinderrechten en Jeugdbeleid dat er eind 2006 komt, zal hiervan een neerslag zijn.

8

CONCRETE

SAMENWERKINGSPROJECTEN TUSSEN JEUGDBELEID
EN CULTUUR EN SPORT

8.1

SYNERGIE MET HET LOKALE SPORTBELEID

Met ons decreet op het lokale jeugdbeleid bewegen we ons zeer dicht bij wat zich op het lokale
sportbeleid afspeelt. In de toekomst zullen we vanuit de Vlaamse Gemeenschap ook verder werken
aan een lokaal sportbeleid. We zullen hierbij sterk waken over de samenhang daarvan met o.a het
lokaal jeugd- (en cultuur)beleid.
8.1.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Voor de evoluties in de voorbije jaren verwijzen we naar de beleidsbrief Sport. .
8.1.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

Bij de opmaak van het ontwerp van decreet lokaal sportbeleid is zeer bewust rekening gehouden met
de belangen van kinderen en jongeren. Zo wordt aan de lokale besturen gevraagd dat zij minstens 20
procent van de subsidies besteden aan bijvoorbeeld buurt- of schoolgebonden sportbeoefening.
Naast deze beleidssubsidie voor gemeenten van 1,50 euro per jaar per inwoner voorziet het ontwerp
ook een impulssubsidie van 0,80 euro per jaar per inwoner voor een thema dat bij het begin van elke
lokale legislatuur wordt vastgelegd. Voor de bestuursperiode 2007-2012 is dit de kwaliteitsverhoging
van de jeugdsportbegeleiders in sportverenigingen die bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn
aangesloten.
8.2

SPORT & SPEL IN DE ONMIDDELLIJKE WOONOMGEVING

Wij willen van het spelen, bewegen en sporten in de onmiddellijke woon- en leefomgeving van
mensen – zeker ook van jonge mensen – één van onze topprioriteiten maken. De Vlaamse overheid is
er na drie campagnejaren in geslaagd om ‘BuurtSport’ op de Vlaamse sportkaart te zetten en
belangrijke impulsen te geven aan laagdrempelige, recreatieve sportbeoefening. Dankzij het
subsidiëren van een Vlaams BuurtSportsecretariaat ontstond er een kruispunt van kennis en ervaring,
en zijn er succesvolle methodes ontwikkeld. Er was steeds aandacht voor thema’s als toegankelijkheid
en sociale samenhang. Door te werken met campagnes van een jaar is het echter onmogelijk om nog
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meer stappen voorwaarts te zetten. Er moet gezocht worden naar een structurele verankering van
BuurtSport in het Vlaamse jeugd- en sportbeleid, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. Daarbij is
het belangrijk dat deze aanpak gezamenlijk door de jeugd- en sportwereld gedragen en gepromoot
wordt. We willen hierbij ten volle een engagement aangaan om de continuïteit te waarborgen.
8.2.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Voor de evoluties in de voorbije jaren verwijzen we naar de beleidsbrief Sport.
8.2.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

BuurtSport neemt een unieke plaats in het sportlandschap in. Eén van de sterke punten is de unieke
samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en sectoren. Dit gebeurt zowel op Vlaams vlak
waar het BuurtSportsecretariaat een heel netwerk heeft opgebouwd en dit nog verder uitbreidt als op
het gemeentelijke vlak waar BuurtSport in de praktijk een samenwerking is tussen verschillende
gemeentelijke diensten, o.a. jeugd-, sport-, preventie-, integratie- en welzijnsdiensten. Het project is
sectoroverschrijdend, maar het accent moet behouden worden op “blijvend sporten” voor jongeren.
Het project “BuurtSport” spreekt ook een andere doelgroep ('sportkansarme jongeren') aan dan
verschillende andere bestaande projecten. Bovendien heeft Buurtsport in het kader van
interculturaliseren troeven in het bereiken van etnisch culturele minderheden. Dat bleek in 2005 en
2006, in het kader van mijn ‘actieplan interculturaliseren’, een meerwaarde te hebben voor het
inhoudelijk deel dat geschreven werd vanuit de sportsector. In 2007 zal ik dit beleid continueren.
8.3
8.3.1

GEDRAGSCODE VOOR OMGANG MET JONGE MENSEN IN DE SPORTCLUB
Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

De Panathlon Declaration on Youth Ethics in Sports biedt een vertaling van het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind naar de sportsector. Om de Panathlon Verklaring in de praktijk om te
zetten werd, op mijn vraag, door de Vlaamse Sportfederatie op 7 juni 2006 een symposium “Sport op
Jongerenmaat” georganiseerd. Op deze dag staken sportfederaties, onderwijs, overheidsinstanties,
kinderrechtenorganisaties, media en sportsponsors de koppen bij elkaar om sport meer op
jongerenmaat te maken. Tijdens de namiddag van het symposium kwamen enkele werkgroepen samen
die beleidsaanbevelingen formuleerden.
8.3.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar.

De aanbevelingen van de studiedag zullen samen met de uiteenzettingen van de sprekers worden
gebundeld in een symposiumpublicatie. Ik zal toezien op de implementatie van de meest relevante
aanbevelingen.
8.4

S A M E N H AN G E N D B E L E I D V O O R D E K U N S T E D U C A T I E

In de verschillende culturele beleidsvelden zijn er erkennings- en subsidiëringsstelsels voor
verenigingen die kunsteducatieve kernopdrachten vervullen. Aldus werd een coherent en geïntegreerd
beleid voor de kunsteducatieve verenigingen, ongeacht het beleidsveld waarbinnen zij worden
betoelaagd, opgezet. Zo’n beleid kan vanzelfsprekend consequenties hebben voor de subsidiëring in
het kader van het decreet Vlaams Jeugdbeleid.
8.4.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

In verschillende decreten wordt er aandacht besteed aan het kunstendecreet. Vanaf 2006 worden ook
kunsteducatieve verenigingen structureel en projectmatig gesubsidieerd via het kunstendecreet.
Muziekeducatieve verenigingen krijgen ook nog een subsidiëring via het muziekdecreet. Ook via het
erfgoeddecreet en het decreet op sociaal cultureel werk ‘kunsteducatieve’ activiteiten gesubsidieerd.
Voor het overzicht van deze cijfers verwijs ik door naar de beleidsbrief Cultuur. Het overzicht van de
subsidies kunsteducatie via het decreet Vlaams jeugdbeleid, verwijs ik naar punt 1.2 van de
beleidsbrief jeugd
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8.4.2
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Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

Er wordt initiatief genomen om uiterlijk voorjaar 2007 overleg op te starten tussen het Agentschap
Sociaal-Cultureel Werk, het Agentschap Kunsten en Erfgoed en de CanonCultuurcel. De resultaten
van dit overleg kunnen van invloed zijn op de herziening van het decreet Vlaams Jeugdbeleid.
Bij de totstandkoming van een nieuw ontwerpdecreet voor het deeltijds kunstonderwijs zal er op
worden toegezien dat het decreet tegelijkertijd aansluit bij de noden en behoeften van het cultuurveld
en bij deze van de studenten, als bij deze van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs.
8.5

JONGE MENSEN ALS ACTIEVE ACTOREN IN KUNST & CULTUUR

Binnen de beleidsvelden Kunst, Erfgoed en Sociaal-cultureel werk moet er verder over worden
gewaakt dat kinderen, jongeren en hun cultuur voldoende aan bod komen. Diverse
beleidsinstrumenten moeten worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd in hun potentie om
kinderen en jongeren te erkennen als gebruiker, producent en mede-aanstuurder van cultuur. Zo kan de
regelgeving bijvoorbeeld intens worden gescreend op het respect voor de vrijwilligers.
8.5.1

Stand van uitvoering van de begroting van het lopende begrotingsjaar

Samen met CJP en Cultuurnet werd de voorbije jaren werk gemaakt van de ontwikkeling van
communicatie-instrumenten op maat van kinderen en jongeren. Cultuurnet pakte uit met het
aantrekkelijke “Vlieg je mee”-concept, dat vooral gezinnen met jonge kinderen wil verleiden om
intensiever deel te nemen aan het cultuuraanbod. CJP blijft een preferentiële partner voor het
ontwikkelen van culturele informatie op maat van het jongerenpubliek. Samen met Klasse ontwierp
CJP een leerlingenkaart die allerhande voordelen en kortingen biedt. CJP en de afdeling Jeugd zijn
partners in ‘Smakers, jongeren en cultuur’. Dit is een tweejaarlijkse publicatie boordevol verhalen,
getuigenissen en feiten met bijdragen van jongeren zelf, onderzoekers, journalisten en allerlei
deskundigen over jongeren en cultuur.
8.5.2

Prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende begrotingsjaar

Het concept van de leerlingenkaart wordt geëvalueerd en, indien nodig, herzien. De inspanningen op
het vlak van communicatie op maat van verschillende leeftijdscategorieën worden volgehouden.
8.6

M E E R V O U D I G G E B R UI K V A N S P O R T I N F R A S T R U C T U U R

In een resolutie betreffende het bevorderen van het co-gebruik van private sportinfrastructuur,
goedgekeurd door het Vlaamse parlement op 29 april 2004, vroeg de volksvertegenwoordiging de
Vlaamse regering o.a. “het BLOSO op te dragen de inventaris van alle bestaande sportinfrastructuur in
de Vlaamse Gemeenschap permanent te actualiseren en die inventaris ter beschikking te stellen van de
erkende lokale sportdiensten, de erkende Vlaamse sportfederaties en hun clubs, van het landelijk,
provinciaal en gemeentelijk jeugdwerk en van de provinciale en gemeentelijke jeugddiensten en
anderen; (…) een clausule op te nemen in de decreten die de betoelaging of subsidiëring van
privésportinfrastructuur regelt, die begunstigden van de reglementering verplicht binnen bepaalde
afspraken hun sportinfrastructuur ter beschikking te stellen van de lokale sportgemeenschap en van het
lokale jeugdwerk, en anderen, en hen vrijstelt van onroerende voorheffing voor die
sportinfrastructuur”.
Wij zullen onderzoeken hoe we werk kunnen maken van de uitvoering van deze resolutie. Dit kadert
in een ruimer beleid dat werk maakt van het meervoudige gebruik van infrastructuur die nuttig kan
zijn voor de culturele sector (incl. jeugd en sport). Voor deze beleidsdoelstelling verwijzen we naar de
beleidsbrief sport.
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VIA3-AKKOORD

STAND VAN ZAKEN UITVOERING

Het in 2005 afgesloten Vlaams Intersectoraal Akkoord 3 (social profit) krijgt vanaf 2006 toepassing.
De toepassing van de VIA 1 en 2 blijven gewoon verder lopen. Dit betekent dat de Vlaamse overheid
de financiering van de werkgevers waarmee zij een subsidiërende relatie heeft zal verhogen met de
bedragen die binnen dit akkoord zijn afgesproken. Binnen mijn bevoegdheden gaat het dan specifiek
over werkgevers die gevat worden door het PC 329 (sociaal-culturele sector, waaronder jeugdwerk).
Het VIA-akkoord bestaat uit drie onderdelen, die elk op een eigen wijze worden uitgevoerd. De basis
voor berekeningen is steeds:
• Een beleidsuitbreiding, m.a.w het creëren van werkgelegenheid. Dit gebeurt door o.a de verhoging
van subsidies via de beleidsruimte waarover elke minister beschikt. De beleidsuitbreiding voor
het PC 329 start maar vanaf 2007;
• Een tussenkomst voor het starten van een bijkomende pensioenpijler. Deze bijdrage wordt voor
alle subsectoren van VIA3 geregeld en is daarom niet apart in de begroting cultuur, jeugd of sport
opgenomen;
• Een tussenkomst voor de verhoging van de eindejaarspremies van de werknemers, m.i.v. de
gesco’s en de werknemers gegenereerd via de sociale maribel. Deze tussenkomst wordt op twee
manieren georganiseerd:
• Voor de werknemers die werken bij werkgevers waarmee de Vlaamse overheid een rechtstreekse
subsidierelatie heeft, wordt de verhoging toegevoegd aan ofwel het geldende decreet ofwel de
nominatimtoelage;
• Voor werknemers die werken bij werkgevers die gevat worden door mijn beleid, maar waarmee
geen rechtstreekse subsidierelatie bestaat (o.a werkgevers binnen de decreten lokaal en regionaal
beleid), wordt deze tussenkomst betaald via het Sociaal Fonds voor de Sociaal Culturele Sector.
• Een tussenkomst voor de werkgevers voor de financiering van arbeidsduurvermindering en de
managementondersteuning. Deze tussenkomst wordt voor alle werkgevers betaald via het Sociaal
Fonds.
Naast de impact op de subsidiëring van werkgevers binnen het PC 329, geldt VIA3 ook voor de
werknemers in de publieke sector die gevat worden door mijn beleidsvoering (o.a werknemers –
contractuele en/of statutaire ambtenaren - binnen gemeentebesturen) die direct gelinkt zijn aan de
uitvoering van de decreten lokaal cultuur-, jeugd- of sportbeleid. Het aandeel VIA3 middelen werd bij
begroting al het decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdwerkbeleid toegevoegd.
Voor de werknemers en -gevers binnen het PC 329: voor 2006 wordt het VIA3 akkoord toegepast
door een herverdelingsbesluit. Dit zal nog gedurende het lopende jaar de subsidies verhogen.
Voor 2007 worden de subsidiebedragen verhoogd met het respectieve VIA3-bedrag. Vanaf 2008 zal
de VIA3-verhoging in de begroting opgenomen worden.
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9.2

B E L E I D S I N V U L L I N G VIA3 I N D E B E G R O T I N G 2006 T O T E N M E T 2009

Reeds in 2006 worden de luiken koopkracht (bijkomende eindejaarspremie) en kwaliteit (zowel
werkdrukverlaging als managementstoelage) toegepast. Op het moment van deze beleidsbrief is er
nog geen gedetailleerd herverdelingsbesluit beschikbaar. Globaal gaat het over de volgende cijfers
voor het geheel van de mijn sectoren cultuur, jeugd en sport. Deze tabel biedt meteen de perspectieven
voor de volgende jaren.
TOEWIJZING VIA 3 MIDDELEN 2006-2009
2006

Sport
Jeugd
Programma 45.2
Programma 45.3
Programma 45.4
Programma 45.5

528
209
1.321
277
31
1.740
4.106

2007

1.119
442
2.797
587
65
3.686
8.696

2008

1.712
676
4.279
897
99
5.639
13.303

2009

2.300
909
5.751
1.206
134
7.578
17.878

Het deel publiek wordt gevoegd bij de specifieke decreten die zich richten naar het lokaal cultuur-,
jeugd-, sport- en erfgoedbeleid. De bedragen bestemd voor de privé sector worden, zoals in eerder
punt verduidelijkt, ofwel rechtstreeks bij de subsidiebedragen gevoegd (eindejaarspremies voor
werknemers bij werkgevers in directe link met Vlaamse overheid) ofwel aan het Sociaal Fonds voor
Sociaal-culturele sector gestort (eindejaarspremies voor werknemers bij werkgevers in een indirecte
link én het totaal van de kwaliteitsluik), dat op haar beurt deze bedragen herverdeelt.
9.3

P R O G N O S E O V E R D E B E L E I D S I N V U L L I N G - B E G R O T I N G 2007

In onderstaande tabel wordt het effect van de verhoging met VIA3 voor het programma 45.10 en per
BA duidelijk zichtbaar.
PROG
Begroting
45.10 BA
2007
33.01 subs landelijk jeugdwerk
21.709
subs
wetenschappelijk
33.09 onderzoekssteunp.
911
33.11 subs jeugdraad
528
33.13 subs verhoging arbeidsdeelname
353
33.15 subs centrum voor jeugdtoerisme
544
33.25 subs ADJ
2.147
33.29 subs VVJ
271
33.32 subs Jint
818
27.281

Toepassing
VIA3
274
9
2
22
3
6
5
6
327

Totaal 2007
21.983
920
530
375
547
2.153
276
824
27.608
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10 DE STRATEGISCHE ADVIESRAAD CULTUUR, JEUGD, SPORT
MEDIA

EN

In het voorjaar van 2006 werd een concept voor één strategische adviesraad voor de bevoegdheden
cultuur, jeugd, sport en media ontwikkeld. Dit concept speelt in op de doelstellingen van het
kaderdecreet terzake, maar komt tegelijkertijd tegemoet aan de vragen van de (vele) betrokken
veldactoren, niet in het minst deze uit het sterk ontwikkelde maatschappelijke middenveld.
Het voorliggende concept bestaat uit één algemene strategische adviesraad, als rechtspersoon, met
hierin vier sectorraden, nl. sociaal-cultureel werk (jeugd en volwassenen), kunsten en erfgoed, sport en
media. De samenstelling is een combinatie van experts en middenveldvertegenwoordigers. Dit concept
werd recent algemeen positief geadviseerd door de nog bestaande raden. In de komende maanden zal
dit concept verder naar een ontwerpdecreet verwerkt worden, zodat de Strategische Adviesraad
Cultuur, Jeugd, Sport en Media in 2007 volledig operationeel wordt.
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11 SAMENVATTING
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BELANGRIJKSTE BELEIDSKEUZES VOOR

2007

Een synopsis van de belangrijkste beleidskeuzes voor 2007 biedt het volgende beeld:
De eerste monitoring van de uitvoering van het 2de Vlaams Jeugdbeleidsplan wordt in het late najaar
2006/vroege voorjaar 2007 aan de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media voorgelegd.
Op het vlak van regelgeving
• Het vernieuwde decreet Gemeentelijk en Provinciaal Jeugdbeleid zal starten. Er is een
duidelijke vermindering van de administratieve lasten, er zijn twee inhoudelijke speerpunten,
nl. jeugdwerkinfrastructuur en jeugdinformatie. Dit gaat gepaard met uitgebreide inhoudelijke
en organisatorische begeleiding;
• Het decreet Vlaams Jeugdbeleid wordt herwerkt. De keuzes die in het tweede Vlaams
Jeugdbeleidsplan werden gemaakt, zullen in overleg met de betrokkenen, geoperationaliseerd
worden. Hierbij o.a het integreren van het kinderrechtenbeleid in het jeugdbeleid en het
verankeren van jeugdbeleidsinstrumenten;
• Het decreet op de Jeugdverblijfscentra wordt herwerkt.
De speerpunt “jeugdinformatie”
• Het Vlaams InformatiePunt Jeugd start in het najaar van 2006 en wordt in 2007 operationeel
met een nieuwe beleidsplan;
• Najaar 2006 verschijnen er drie informatiegidsen & resectieve websteks voor kinderen, tieners
en jongeren.
Interculturaliseren en participatie
• Mijn actieplan “interculturaliseren” wordt systematisch toegepast in de jeugdwerksector;
• Najaar 2006 komt de leidraad “toegankelijkheid” beschikbaar;
• De Europese campagne “Allemaal anders, allemaal gelijk” wordt verder afgewerkt;
• Kinderen en jongeren krijgen een plaats in het sectoroverschrijdende participatiebeleid;
Beleidskruispunten en –rotondes:
• Een campagne “samen vereenvoudigen”, ism minister Bourgeois;
• Accuraat opvolgen van regelgeving (i.b.v verzekeringen) rond vrijwilligerswerk;
• Concretiseren van een financiële tussenkomst voor de Billijke Vergoeding;
• Speciale aandacht in het nieuwe decreet lokaal sportbeleid voor de kwaliteit van
jeugdsportbegeleiders (vanaf 2008);
• Begin 2007: een geactualiseerde databank en webstek met jeugdverblijfcentra in Vlaanderen;
• Brede school: naast een link naar het Open Stadionmodel starten een aantal specifieke
projecten en een kenniswebstek;
• Gedragscode voor omgang met jonge mensen in de sportverenigingen.
Begroting en financiën:
• De globale begroting 2006 bedroeg 50.920.000 euro. Deze stijgt in 2007 naar 55.770.000, een
absolute groei met 4,85 miljoen euro of een relatieve toename met ruim 9,5%.
• Het VIA3 wordt vanaf 2006 toegepast. In 2007 worden de financiële verhogingen voor de
werkgevers/nemers privé in een aparte beweging uitgevoerd.

43

Stuk 970 (2006-2007) – Nr. 1

UITLEIDING
Met deze beleidsbrief gaf ik op een zakelijke en toch omvattende wijze weer hoe het Vlaamse
jeugdbeleid zich ontwikkelt, met een duidelijke continuïteitslink naar het recente verleden, o.a de
eerste jeugdwerk- en jeugdbeleidsplannen uit de vorige legislatuur en het jeugdbeleidsplan uit deze
legislatuur. Hierin zit de aandacht voor het kinderrechten- en jeugdwerkbeleid geïntegreerd. Dat was
een bewuste keuze.
Deze evolutie vertoont een duidelijk groeiend beeld, op de twee meest cruciale beleidsaspecten:
• Inhoudelijk: met het tweede Vlaams Jeugdbeleidsplan maakte ik, mede dankzij de inspanningen
van mijn collega-ministers en het werk van administratie(s) en werkveld, een sterk, werkzaam en
goed onderbouwd geheel van visies en doelstellingen. Dit Jeugdbeleidsplan vormt daarom de basis
van deze beleidsbrief;
• Financieel: als minister van Jeugd ben ik erin geslaagd om sinds 1999 dit jeugdbeleid, en bij
uitstek het jeugdwerkbeleid, te vatten in een bijzonder overtuigende groeicurve:
• De evolutie tussen 1999 en 2009 zal evolueren naar een absolute toename met ruim 27
miljoen euro, dit is een relatieve groei van 83%;
• De globale begroting 2006 bedroeg 50.047.000 euro. Deze stijgt in 2007 naar 54.946.000, een
absolute groei met 4,85 miljoen euro of een relatieve toename met bijna 10%.
Deze beleidsbrief bevat veel uitdagingen, die echter door de bijhorende begrotingskeuzes, klaar zijn
om concrete en effectieve vertaling te krijgen. 2007 is daarom een belangrijk scharnierjaar. Het
vernieuwde – zelfs dubbel vernieuwde – decreet gemeentelijk en provinciaal jeugdbeleid gaat in
toepassing. Tegelijkertijd startte de actualisering, meer nog de vernieuwing, van het decreet Vlaams
Jeugdbeleid en Jeugdverblijfcentra. Deze moeten tegen 2008 operationeel zijn, zodat ik tegen 2009
een volledig nieuw beleidsinstrumentarium kan samenstellen.
Tegelijkertijd drijft het jeugdbeleid mee op bredere beleidskeuzes, die er ook concreet op ingrijpen. Ik
denk hierbij aan mijn reeds volop lopende actieplan interculturaliseren, de concrete aanpak van
administratieve overlast en de nakende aanvullende en stimulerende regelgeving rond participatie.
De uitvoering van al deze plannen vraagt inzet van velen, temeer omdat het Vlaamse jeugdbeleid bij
uitstek een gezamenlijk project van vele diverse partners binnen en buiten de overheid is.
Daarvoor bij voorbaat mijn hartelijke dank en appreciatie,

Bert ANCIAUX

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

_______________
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BIJLAGE: OVERZICHT VAN DE MOTIES EN RESOLUTIES VAN HET
VLAAMS PARLEMENT MET BETREKKING TOT DE BELEIDSNOTA JEUGD
MOTIE BELEIDSNOTA JEUGD
Op 6 december 2004 werd een motie aangenomen betreffende de beleidsnota Jeugd. De motie nodigde
uit de vooropgestelde beleidsprioriteiten uit de beleidsnota om te zetten in concrete
beleidsdoelstellingen en maatregelen en hierbij zowel aandacht te hebben voor continuïteit als voor
actualisering, uitbreiding en vernieuwing. Er werden hierbij ook een aantal beleidsprincipes
geformuleerd die te kaderen zijn binnen de nood aan horizontale en verticale beleidsafstemming en
communicatieve planning. Met de opmaak van het tweede Vlaamse jeugdbeleidsplan kan gesteld
worden dat hier een antwoord op is gegeven. Ook werd, zoals gevraagd, een positieve en
emanciperende houding ten aanzien van kinderen, jongeren en hun organisaties in het plan centraal
gesteld, en werd de advisering van de Vlaamse Jeugdraad en de kindeffectrapportage als hulpmiddel
aangewend.
MOTIE DIVERSITEITSPLAN
Op 13 april 2005 werd een motie aangenomen in plenaire vergadering respectievelijk over de
koppeling van subsidies voor sport-, cultuur- en jeugdverenigingen aan quota voor allochtonen en over
allochtonen in sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. In de motie wordt expliciet gevraagd naar een
diversiteitsplan dat tot stand komt in samenspraak met de diverse actoren en rekening houdt met de
eigenheid van de verschillende verenigingen, actoren, sectoren, disciplines en etnisch-culturele
minderheden. Tegelijk moeten alle betrokken ertoe worden aangezet om de onderlinge en interne
kennismaking, ontmoeting en samenwerking te stimuleren, zowel op het individuele als op het
collectieve vlak. Het diversiteitsplan werd ondertussen gerealiseerd volgens de principes hierboven
beschreven.
M O T I E K AM P P L A A T S E N
Op 24 mei 2006 werd een resolutie goedgekeurd betreffende het voortbestaan van kampplaatsen.
Hoewel deze resolutie voornamelijk betrekking heeft op materies die ressorteren onder de
bevoegdheden van andere ministers, zal ik –als coördinerend minister jeugd - initiatief nemen om een
overleg te starten met de bevoegde ministers.
Door de bovenvermelde parlementsleden werd gevraagd ‘de nodige acties te ondernemen om de
hoeveelheid, de kwaliteit en de diversiteit van het aanbod aan jeugdverblijfinfrastructuur te versterken,
ondermeer door voldoende budgetruimte te voorzien’. In het kader van de toepassing van het decreet
van 3 maart 2004 houdende erkenning en subsidiering van jeugdherbergen, jeugdverblijfcentra,
ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ wordt er jaarlijks een aantal personeelssubsidies toegekend
aan jeugdverblijfcentra type C. Het aantal verzoeken is met 17 gestegen sinds 2005. Het totale bedrag
van deze subsidies bedroeg voor 2006 1.740.500 euro. Dit geld dient om personeelsleden die
betrokken zijn bij de uitbating van een jeugdverblijfcentra, te betalen. Het kan gaan om de
verantwoordelijke, een poetsvrouw, een klusjesman, keukenpersoneel of nog een administratieve
medewerker.

