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Niemand trekt het belang van de jeugdsport in twijfel. Maar voor sommige leden is dit
besluit van het goede te veel. De jeugdsport is een facultatieve opdracht voor de
sportfederaties. De jeugd komt ruim aan bod in de facultatieve opdracht sportkampen.
En nu gaat het prioriteitenbeleid ook nog eens op de jeugd inzoomen. Sommigen
hadden liever op de niet-sportieve Vlaming in het algemeen gefocust. Maar volgens het
kabinet-Muyters kan dat niet. Het decreet verplicht de Vlaamse Regering om een
doelgroep af te bakenen. De vorige doelgroepen waren senioren en gehandicapte
personen.
De Vlaamse Sportraad vindt de thema’s jeugd en gezond sporten onvoldoende duidelijk
afgelijnd tegenover de basisopdrachten van de sportfederaties. Hoe moeten de Blosoadministratie en de sportfederaties een onderscheid maken tussen hun kernwerking en
projecten rond gezondheid en jeugdsport? Riskeert het niet allemaal in één container
terecht te komen?
Het valt de Vlaamse Sportraad op dat er (alweer) geen link is met het onderwijs.
Via het onderwijs kunnen nochtans alle jongeren worden bereikt, ook de niet-sportieve.
De organisaties die naschoolse sport aanbieden, zoals de Stichting Vlaamse Schoolsport,
kunnen het prioriteitenbeleid voor de jeugd versterken.
De Vlaamse Sportraad vindt het belangrijk dat de sportfederaties én de overheid als
subsidieverstrekker, aan effectmeting doen, door vorige beleidsprioriteiten grondig te
evalueren. Volgens de administratie gebeurt dat ook. Het prioriteitenbeleid rond
sporters met een handicap had duidelijk een positieve nawerking.
De artikelsgewijze bespreking geeft geen aanleiding tot voorstellen voor tekstwijzigingen.
Alleen had de Vlaamse Sportraad gezond sporten nog graag verduidelijkt gezien. Zoals
het er nu staat, is het nogal vaag. De tekst biedt weinig houvast.
Advies
De Vlaamse Sportraad geeft het uitvoeringsbesluit prioriteitenbeleid een gunstig advies,
met het verzoek om in de toekomst op tijd te worden geconsulteerd.
Erg positief is de verlaagde planlast voor de sportfederaties.
De Vlaamse Sportraad adviseert om de organisaties die naschoolse sport aanbieden, bij
de indiening en de uitwerking van projecten te betrekken.
De Vlaamse Sportraad wordt graag op de hoogte gehouden van de resultaten van vorige
en nieuwe beleidsprioriteiten.
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