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Advies bij het voorontwerp van decreet houdende
h
subsidiëriing van hostels,
h
jeugdve
erblijfcenttra, onderrsteuningssstructuren
n en de vzw
v
Algem
mene Dienst voor
Jeugdto
oerisme
De heerr Johan Van Gaens, afdelingshoo
a
ofd van het Agentschap Sociaal-C
Cultureel Werk
W
voor
jeugd e
en volwasse
enen, vroeg
g op 20 de
ecember 20
011 namens Vlaams m
minister van Jeugd
Pascal Smet de Sectorraad
S
Sociaal-Cu
ultureel Werk om advies over heet voorontw
werp van
decreett houdende subsidiërin
ng van hoste
els, jeugdve
erblijfcentra
a, ondersteuuningsstructuren en
de vzw Algemene Dienst voorr Jeugdtoer isme.
De Sectorraad Socciaal-Culturreel Werk trrad op zijn plenaire
p
vergadering vvan 17 januari 2012
in gesp
prek met Caroline Verrschueren, die het ad
dvies van de
d Vlaamsee Jeugdraad kwam
toelichte
en.
ADVIES
De Secttorraad Socciaal-Culture
eel Werk on
nderschrijft het advies van de Vlaaamse Jeugd
draad.
De raad
d sluit zich aan
a bij volge
ende adviesspunten:
ng decreet
1. Doelstellin
De Sectorraad Socciaal-Cultureel Werk a dviseert om
m de doelste
elling van hhet decreet duidelijk
te make
en door het toevoegen van dit artikkel:
‘Dit deccreet heefft als algem
mene doellstelling he
et stimulere
en van eeen aangepaste en
gevariee
erde verblijjfcapaciteit voor meerd
daagse verrblijven ten behoeve vvan de jeug
gd in het
algemee
en en hett jeugdwerk
rk in het b
bijzonder. Het bepaa
alt de voorrwaarden waaraan
w
verenigiingen of personen
p
die
d inspann
ningen leve
eren om de
eze doelsteelling te re
ealiseren
moeten voldoen om
m ondersteu
uning te verrwerven voo
or hun algemene werki
king.’
Art. 2: leefttijdgrens categorie
c
je
eugd
2. A
De Secttorraad Socciaal-Cultureel Werk ad
dviseert om
m de leeftijds
sgrens van de categorrie jeugd
in dit de
ecreet en in
n het uitvoerringsbesluitt op het dec
creet ‘Toeris
sme voor A
Allen’ op elkaar af te
stemme
en en zo de administratieve last niiet te verhogen.
3. A
Art. 3: vzw
w-verplichting
De Se
ectorraad Sociaal-Cu
ultureel W
Werk adviseert om de vooorwaarde 6° ‘de
rechtspe
ersoonlijkhe
eid hebben
n van een vereniging
g zonder winstoogmer
w
rk’ te bepe
erken tot
hostels en jeugdve
erblijfcentra die persone
eelssubsidiies wensen aan te vraggen.
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4. Art. 12: subsidiëringsvoorwaarden jeugdverblijfcentra en hostels
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk adviseert om in artikel 12 twee wijzigingen aan te
brengen.
Voor alle jeugdverblijfcentra en hostels:
-1° erkend zijn in het kader van het decreet ‘Toerisme voor Allen’ en beschikken over een
minimale overnachtingcapaciteit voor ten minste twintig personen;
Voor jeugdverblijfcentra type C:
-1° per jaar ten minste 10 jeugdverenigingen ontvangen, die elk ten minste 1 nacht
verblijven.
5. Art. 13: Administratieve lasten jeugdverblijfcentra
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk adviseert om:
- de formulering ‘jeugdverblijfcentra type A, B, C en hostels’ artikel 13 §2 te vervangen door
‘jeugdverblijfcentra en hostels die een personeelssubsidie willen aanvragen’;
- de formulering ‘aan de jeugdverblijfcentra type A , B, C en hostels die voldoen aan de
toepasselijke voorwaarden opgesomd in dit decreet, kunnen werkingssubsidies toegekend
worden. Dit gebeurt op basis van formulieren die door de administratie ter beschikking
gesteld worden’ toe te voegen aan artikel 13.
6. Financiële reservevorming jeugdverblijfcentra en hostels
We adviseren om specifiek voor jeugdverblijfcentra type C en hostels naar analogie met
artikel 9 een extra artikel aan het decreet toe te voegen:
‘Jeugdverblijfcentra type C of hostels kunnen gedurende de periode waarbinnen hun
beleidsnota uitgevoerd wordt, onbeperkt fondsen aanleggen met eigen inkomsten en
subsidies. Die fondsen moeten voldoen aan de geldende boekhoudkundige regels en
moeten worden aangewend voor het doel van de vereniging. Aan het einde van de
beleidsperiode mag de som van de bestemde fondsen en het overgedragen resultaat
worden overgedragen naar een volgende beleidsperiode op voorwaarde dat die som niet
meer bedraagt dan twintig procent van de gemiddelde jaarlijkse kosten, berekend over de
voorbije beleidsperiode.’
Tot slot benadrukt de raad dat het betreurenswaardig is dat verschillende voorwaarden niet
in het voorontwerp van decreet werden opgenomen, maar zijn verschoven naar de
uitvoeringsbesluiten. Deze tendens, die een parlementaire bespreking buiten spel zet, heeft
de raad reeds in eerdere adviezen aan de kaak gesteld.
___________________________________________________________________________
Frie De Greef, voorzitter van de Raad voor Sociaal-cultureel Werk
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Marieke Roels, secretaris
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