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Advies bij het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere
doelgroepen
Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring van
bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen principieel goed. De
SARC ontving op 19 juli 2017 een vraag tot advies van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk behandelde de adviesvraag op zijn plenaire vergadering van 29
augustus 2017 en finaliseerde het advies via schriftelijke procedure.

Situering
Het ontwerp van decreet houdende de subsidiëring bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en
jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen biedt een antwoord op de overheveling van provinciale
persoonsgebonden bevoegdheden naar het Vlaamse of lokale niveau. Anderzijds biedt het ook een
antwoord op de regularisatie van gesubsidieerde contractuelen (gesco’s).
In tegenstelling tot het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, focust het
voorliggend ontwerp van decreet op het ondersteunen van jeugdwerk dat juist niet gericht is op de
hele Vlaamse Gemeenschap, maar wel inspeelt op prioriteiten van de Vlaamse overheid. Het decreet
bundelt verschillende subsidielijnen waarbij het accent wordt gelegd op dat jeugdwerk dat bij uitstek
bijdraagt aan de doelstelling een jeugdwerkaanbod te realiseren voor alle kinderen en jongeren.
In het voorontwerp van decreet worden vier groepen van initiatiefnemers opgenomen:
•
•
•
•

Geprofessionaliseerde jeugdhuizen die inspelen op prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en
kinderrechtenbeleid;
geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren;
bovenlokaal jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap;
projectverenigingen, zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2001 houdende de
intergemeentelijke samenwerking, die de samenwerking en de netwerking stimuleren tussen
de lokale besturen en de jeugdverenigingen binnen hun werkingsgebied.

De krachtlijnen van het voorontwerp van decreet zijn:
•

Een meerjarige structurele ondersteuning bieden aan verenigingen die inspelen op
prioriteiten van het Vlaamse jeugd- en kinderrechtenbeleid en/of die een bovenlokale
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•
•
•

werking ontplooien zonder hierbij activiteiten te ontwikkelen die zich richten naar de gehele
Vlaamse Gemeenschap;
via projectsubsidies de mogelijkheid bieden aan verenigingen om in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen;
de administratieve last voor de initiatiefnemers laag houden;
een complementair beleid voeren t.a.v. de lokale besturen.

Advies
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk is tevreden dat het ontwerp van decreet continuïteit geeft aan
organisaties en/of subsectoren die door overheveling van provinciale persoonsgebonden
bevoegdheden naar het Vlaamse of lokale niveau in onzekerheid leefden. Ook het opentrekken van
een aantal bestaande lijnen kan volgens de sectorraad kansen bieden tot verdere dynamiek.
De sectorraad ziet het opvangen van het ontstane vacuüm als een goed beginpunt, maar hoopt dat
er in de nabije toekomst ook lijnen getrokken worden die op langere termijn een nieuw beleid
mogelijk maken en/of verdere afstemming kan organiseren met onder meer het decreet Vlaams
Jeugd- en Kinderrechtenbeleid en het nog te ontwikkelen Regiodecreet voor Cultuur.
De sectorraad heeft twee fundamentele opmerkingen bij het voorontwerp van decreet die verdere
uitklaring vragen.

1. Definiëring bovenlokaal jeugdwerk
Het voorontwerp van decreet geeft geen definiëring van het begrip bovenlokaal. Voor
cultuureducatieve verenigingen en verenigingen informatie en participatie binnen het decreet
vernieuwd jeugd -en kinderrechtenbeleid wordt de ondergrens bijvoorbeeld vastgelegd op 10
gemeenten, binnenkort stijgend tot 3 provincies. Op die manier ontstaat een beleidmatige flou
artistique over wat lokaal, bovenlokaal en Vlaams is. De SARC vraagt om duidelijk het begrip
bovenlokaal te definiëren, zodat het voor aanvragers duidelijk is binnen welk decreet zij een plaats
kunnen krijgen en zich kunnen ontwikkelen. Kunnen we spreken van een bovenlokale
vereniging/werking als er jongeren uit twee gemeentes deelnemen, moeten het er 10 zijn, meerdere
provincies, …. De verhouding tussen lokaal, bovenlokaal, regionaal, Vlaams, … zijn in dit decreet
onduidelijk.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vraagt om het begrip bovenlokaal helder te definiëren. Zo
moet duidelijk worden welke organisaties binnen de scope van het voorontwerp van decreet
vallen. Een eenduidige omschrijving van de terminologie lokaal tot Vlaams is niet alleen bij dit
decreet maar bij ook andere toekomstige decreten noodzakelijk.

2. Onduidelijke financiering en beoordeling
In het voorontwerp van decreet wordt niet dieper ingegaan op de concrete financiering en
beoordeling van de verschillende subsidielijnen. Er wordt uitgegaan van een totaal beschikbaar
structureel budget van 5.670.219 euro voor de uitvoering van het decreet, maar over de wijze van
verdeling blijft het voorontwerp van decreet te vaag. Worden deze middelen bijvoorbeeld
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geoormerkt voor de verschillende subsidielijnen, of gaat men uit van één grote subsidiepot? Ook de
wijze van beoordeling ontbreekt in het voorontwerp van decreet.
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vraagt om concrete elementen met betrekking tot
financiering en beoordeling binnen het voorontwerp van decreet op te nemen. Het financieel- en
beoordelingskader ontbreken, waardoor de concrete werking en impact van het decreet moeilijk in
te schatten is.

Namens de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk,
Frie De Greef, voorzitter
Dirk Verbist, ondervoorzitter
Liesbeth Lemiere, secretaris
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