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ADVIES 1802  

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot 

begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 

Datum: 2 mei 2018 

Voorzitter: Alexandra Smarandescu 

Aanwezigen: Emily De Laere, Emmy Vandenbussche, Eveline Meylemans, Ines De Geest, Inne Volkaerts, Isaak 

Dieleman, Jeroen Bergers, Koen Seynaeve, Mieke Heymans, Thomas Decat  

De Vlaamse Jeugdraad, in vergadering op 2 mei 2018, onder voorzitterschap van Alexandra Smarandescu, en met 

bovenvermelde aanwezigen, adviseert unaniem  het volgende: 

Inhoud 

1. Leg de middelen voor de uitbating van jeugdverblijfcentrum Hanenbos vast. 2 

2. Maak werk van een duidelijke profilering van het jeugdverblijfcentra Hanenbos. Blijf zorgen dat 

jeugdwerk de prioritaire doelgroep blijft. 2 

3. De Vlaamse Jeugdraad vraagt voldoende transparantie en duidelijkheid over de concrete gevolgen van 

deze beslissing op het budget verbonden aan artikel HBO/1HGI2AC/WT van de begroting. 3 

4. Communiceer duidelijk over de impact van aanpassingen voor de organisaties 3 

5. Hanteer de bestaande Reflectiegroep om wijzigingen aan het Decreet op een gedragen manier door te 

voeren 3 
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1 Situering 

Het programmadecreet van 2018 neemt een beperkt aantal maatregelen met betrekking op het beleidsdomein Jeugd. 

Het regelt de verdeling van de investeringsmiddelen van de overgedragen provinciale gebouwen. Het voormalig 

provinciaal jeugdverblijfcentrum Hanenbos maakt hier deel van uit.  

Daarnaast worden in uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering tot afslanking van de provincies van 18 

november 2016 de ex-provinciale subsidies aan een aantal jeugdverenigingen verder gezet als bijkomende subsidies.  

2 Advies 

De Vlaamse Jeugdraad adviseert deze maatregelen als positief.  

2.1 Verdeling investeringsmiddelen overgedragen provinciale gebouwen 

De Vlaamse Jeugdraad adviseerde in het Advies 1617 Minidecreet III de toenmalige vooropgestelde decretale 

wijziging en dus de inkanteling van Hanenbos in de structuur vzw ADJ als positief. We hernemen hieronder de toen 

verklaarde punten: 

Leg de middelen voor de uitbating van jeugdverblijfcentrum Hanenbos vast.  

Het door de provincie Vlaams-Brabant beheerde jeugdverblijf Hanenbos te Dworp wordt op 1 januari 2018 

overgenomen door de Vlaamse Overheid. Voor het beheer van jeugdverblijven, zoals dus nu Hanenbos, doet de 

Vlaamse Overheid een beroep op de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Zij beheert ook de centra ‘De Hoge 

Rielen’ en ‘Destelheide’. De jeugdsector heeft een belangrijke stem in het beheersorgaan ADJ.  

Maak werk van een duidelijke profilering van het jeugdverblijfcentra Hanenbos. Blijf zorgen dat jeugdwerk de 

prioritaire doelgroep blijft. 

Daarnaast vindt de Vlaamse Jeugdraad het opportuun om te onderzoeken hoe twee jeugdverblijfcentra, uitgebaat 

door dezelfde organisatie, in dezelfde gemeente complementair kunnen werken. Het vraagt onderzoek naar de 

profilering van Hanenbos en naar het profiel van de jongeren die men wil bereiken. Twee verblijfcentra op een korte 

afstand kunnen maar werken als ze een eigen smoel hebben.  

De modaliteiten van deze overdracht zijn nog niet bekend, maar de opname bij ADJ vzw heeft voordelen voor het 

jeugdwerk. Aangezien het jeugdwerk onze meest prioritaire doelgroep is, heeft ADJ vzw aparte regelingen voor het 

jeugdwerk en dan in het bijzonder qua reserveringstermijnen en tarieven. Die zijn veruit het meest gunstig voor 

jeugdwerkinitiatieven. We hopen dezelfde garanties te krijgen bij het centrum Hanenbos. 

2.2 Provinciale middelen Jeugd 

In uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering tot afslanking van de provincies van 18 november 2016, 

worden de ex-provinciale middelen aan een aantal jeugdverenigingen verder gezet als bijkomende subsidies. Het 

decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid waarbinnen deze verenigingen worden gesubsidieerd voorziet 

momenteel uitsluitend in de toekenning van een basissubsidies op basis van modules en variabele subsidies op basis 

van een beleidsnota. De bijkomende middelen die worden toegekend ingevolge de afslanking van de provincies 

kunnen echter noch als basissubsidie, noch als variabele subsidies worden beschouwd. Om die reden dienen deze 

middelen expliciet afzonderlijk benoemd te worden via een bijkomende paragraaf in het decreet. Deze bijhorende 

middelen worden niet beschouwd als variabele middelen. Er wordt derhalve ook geen subsidieovereenkomst 
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gesloten. Na afloop van de periode 2018 tot en met 2021 geven ze evenmin recht op het behoud van minstens 50% 

van deze middelen.  

De Vlaamse Jeugdraad vraagt voldoende transparantie en duidelijkheid over de concrete gevolgen van deze 

beslissing op het budget verbonden aan artikel HBO/1HGI2AC/WT van de begroting.  

De Memorie van toelichting biedt onvoldoende duidelijkheid over het concrete bedrag dat zal toegekend worden 

evenals de jeugdverenigingen waarop het betrekking heeft. 

Communiceer duidelijk over de impact van aanpassingen voor de organisaties  

De voorgestelde aanpassingen hebben een duidelijke impact op de betrokken jeugdwerkorganisaties. Het is dan ook 

essentieel dat er duidelijk, correct en volledig over wordt gecommuniceerd. Het is van groot belang dat zij op de hoogte 

zijn van alle aanpassingen en overgangsmaatregelen. 

Middelen die vandaag beschikbaar worden gesteld als ex-provinciale subsidies worden toegevoegd aan de 

begrotingspost die betrekking heeft op de subsidiëring van het landelijk jeugdwerk. Na afloop van de periode 2018 tot 

en met 2021 geven deze middelen geen recht op het behoud van minstens 50 procent van deze middelen. 

De Vlaamse Jeugdraad vraagt duidelijkheid over de oriëntering deze middelen na 2021. 

Hanteer de bestaande Reflectiegroep om wijzigingen aan het Decreet op een gedragen manier door te voeren 

De Reflectiegroep is een verkozen afvaardiging van de sector die verwacht wordt met één stem te spreken. Een taak 

die met de hervorming van het decreet in 2012 aan de Vlaamse Jeugdraad werd toegewezen, waardoor discussies 

over middelen en decreetwijzigingen vooral daar gevoerd werden. Een positieve evolutie die zelfregulerend werkt en 

de minister helpt in het voeren van een coherent en gedragen beleid.  

Vandaag stellen we vast dat deze overlegstructuur minder gehanteerd wordt hoewel er de laatste maanden enkele 

wijzigingen gebeurden, waaronder de toevoeging van een strategische doelstelling rond integriteit aan de beleidsnota’s. 

We benadrukken het belang van dit overleg en wijzen op het feit dat die wijziging samen met de aanpassing via het 

programmadecreet een waardevolle plek hadden op het overleg met de afvaardiging van de sector  


