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Adviess bij het besluit
b
van
n de Vlaam
mse Regering tot uitvoering van het decreet
d
houden
nde een vernieuwd
v
d jeugd- e
en kinderrrechtenbeleid
De Secctorraad Sociaal-Cu
S
ltureel We
erk brengt op vraag van minisster Pasca
al Smet
advies uit over het
h besluit van de Vllaamse Re
egering tott uitvoeringg van het decreet
012 houden
nde een ve
ernieuwd je
eugd- en kinderrecht
k
tenbeleid.
van 20 januari 20
De Secctorraad Sociaal-Cu
S
ltureel We
erk nam akte
a
van het advies van de Vlaamse
V
Jeugdrraad. Dit ad
dvies kwam
m tot stand
d via schrifttelijke proc
cedure.

ADVIESS
De Sectorraad Sociaal-Cu
S
ultureel We
erk geeft een unaniem positiief advies bij het
besluit.. Toch vraa
agt de secttorraad bijzzondere aa
andacht vo
oor volgendde zaken:
1. Cate
egoriaal je
eugdbeleid
d
Jeugdb
beleid is bij
b uitstek een
e
categ oriaal bele
eid dat tra
ansversaal benaderd
d wordt.
Bijna a
alle beleid
dsdomeine
en hebben
n een inv
vloed op kinderen
k
een jongerren. De
sectorrraad wil err de ministter dan oo
ok op atten
nt maken dat
d de verrantwoorde
elijkheid
voor he
et Vlaamsse jeugd- en
e kinderrrechtenbele
eid niet lo
outer bij heem, maar bij álle
Vlaamsse ministerrs ligt.
2. Subs
sidiebedra
ag vermellden bij gu
unstige be
eslissing
et artikels 4 §7, 5 §4
4 en 7, vraagt de sec
ctorraad om
m aan artik
kel 3 §2
Naar analogie me
volgend
de formule
ering toe te voegen
n: ‘Bij een
n beslissin
ng die guunstig is voor
v
de
verenig
ging, wordtt ook het ja
aarlijks toe
e te kennen
n subsidieb
bedrag meeegedeeld.’’ Op die
manierr is de form
mulering in het vollediige decree
et uniform voor
v
alle orrganisaties
s.
3. Besllissingstermijn minister
In artik
kel 7, twee
ede lid, sta
aat het volg
gende: ‘Ind
dien de beslissing vaan de minis
ster niet
tijdig w
wordt meeg
gedeeld, ontvangt
o
d
de verenigiing een su
ubsidie tenn belope van het
1

equivalent van het subsidiebedrag dat haar werd toegekend in het lopende jaar en dit
tot maximaal zes maanden na een niet-gunstige beslissing. Deze subsidie wordt
beperkt tot een maximum van een jaar.’
Deze voorgestelde formulering legt echter nogal weinig druk op de minister om
tijdig de beleidsnota’s van deze verenigingen te beoordelen én een beslissing te
nemen over het toe te kennen subsidiebedrag. Bovendien kan de minister in
financieel ongunstige tijden zijn beslissing bewust uitstellen en daardoor een
besparingsoperatie uitvoeren op de zogenaamde 'bovenbouworganisaties'.
Het nieuwe decreet bevat een financiële garantie voor jeugdorganisaties indien de
minister niet tijdig beslist over het toe te kennen subsidiebedrag. De sectorraad
adviseert om in het uitvoeringsbesluit een analoge formulering op te nemen voor de
‘bovenbouw’.
De sectorraad onderschrijft daarom de vraag van de Vlaamse Jeugdraad om de
formulering te vervangen door: ‘Indien de beslissing van de minister niet tijdig
wordt meegedeeld, ontvangt de vereniging de komende beleidsperiode ten minste
het bedrag dat haar werd toegekend voor het lopende jaar.’
4. Tijdige evaluatie
De sectorraad sluit zich aan bij het advies van de Vlaamse Jeugdraad om op
regelmatige basis de reflectiegroep bijeen te roepen om het decreet en het
uitvoeringsbesluit na afsluiting van de subsidieovereenkomsten voor een eerste keer
te evalueren. Dit is wenselijk aangezien het nieuwe decreet een aantal ingrijpende
veranderingen met zich mee zal brengen.
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