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Advies bij het ontwerp van besluit lokaal en
provinciaal jeugdbeleid
Op 13 oktober 2016 ontving de SARC van Vlaams minister Gatz een vraag tot spoedadvies over het
ontwerp van besluit bij het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal
jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk
behandelde de adviesvraag op zijn plenaire vergadering van 20 oktober 2016. Het advies werd
gefinaliseerd via schriftelijke procedure.

Situering
Het decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale
besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot de vaststelling van de regels inzake de
dotatie en de verdeling van het Gemeentefond zorgde voor grondige wijziging van het decreet lokaal
en provinciaal jeugdbeleid. De subsidiëring op basis van de beleidsprioriteiten Jeugd in het
Strategisch Meerjarenplan werd beperkt tot de zes faciliteitengemeenten uit de Vlaamse Rand en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het decreet werd verder gewijzigd bij het decreet van 20 mei
2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel.
Aan het decreet houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de
bepaling van het provinciaal jeugdbeleid werd uitvoering gegeven via twee besluiten van de Vlaamse
Regering: (1) het besluit houdende de bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het
gemeentelijk jeugdbeleid en (2) het besluit ter uitvoering van het decreet lokaal en provinciaal
jeugdbeleid.
Het voorliggend ontwerp van besluit past de uitvoeringsbesluiten aan de decreetswijzigingen aan.
Omwille van de helderheid worden beide uitvoeringsbesluiten bovendien samengevoegd tot één
besluit. Tot slot worden er enkele wijzigingen doorgevoerd m.b.t. de criteria voor de toekenning van
de prijs ‘jeugdgemeente van Vlaanderen’.

Advies
De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk uitte eerder reeds zijn bezorgdheden omtrent het voeren van
een kwalitatief lokaal cultuur‐en jeugdbeleid. In zijn advies1 van 17 september 2014 bracht de
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SARC‐Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk, advies over de overheveling van middelen naar het Gemeentefonds, 17
september 2014.
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sectorraad advies uit bij de overheveling van sectorale middelen voor het cultuur en jeugdbeleid naar
het Gemeentefonds. Ook in zijn advies2 van 27 februari 2015 bij het decreet tot wijziging van de
subsidiëring van de lokale besturen formuleerde de sectorraad enkele kritische kanttekeningen bij de
wijzigingen omtrent het lokaal cultuur‐ en jeugdbeleid.
Het voorliggend ontwerp van besluit zorgt voor overeenstemming met de eerdere decretale
wijzigingen. De Sectorraad‐Sociaal Cultureel Werk geeft positief advies aan het ontwerp van besluit
en onderschrijft het advies van de Vlaamse Jeugdraad.
De Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk geeft positief advies aan de voorgestelde wijzigingen die het
ontwerp van besluit in overeenstemming brengen met het decreet lokaal en provinciaal
jeugdbeleid en onderschrijft het advies van de Vlaamse Jeugdraad.
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http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/SR_scw/adviezen/20140917‐advies‐overheveling‐middelen‐naar‐
gemeentefonds.pdf
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SARC‐Sectorraad Sociaal‐Cultureel Werk, advies bij het voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten
houdende subsidiëring van de lokale besturen, 27 februari 2015.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/AR/adviezen/20150227_advies_subsidiering_lokale_besturen.pdf
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