
STUK 712 (2017-2018) – Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

 

DE RAAD 
 

 

 

 

ZITTING 2017-2018 19 JUNI 2018 

 

 

 

 

 

Het jeugdbeleid van de Vlaamse Regering in Brussel 

 

 

door de heer Sven Gatz,  

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel 

 

 

 

SAMENVATTEND VERSLAG 

 

uitgebracht namens de Samenwerkingscommissie met de Vlaamse 

volksvertegenwoordigers gekozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest,  

door mevrouw Annemie MAES  

 

 

 

 

 

 

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: 

VGC: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Stefan Cornelis, de heer Paul Delva, 

mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Cieltje Van Achter, mevrouw 

Khadija Zamouri 

Verontschuldigd: de heer Fouad Ahidar, de heer René Coppens, mevrouw Hannelore Goeman, 

de heer Jef Van Damme 

 

1552 



- 2 - 

 

Dames en heren, 

 

Op dinsdag 19 juni 2018 was de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en 

Brussel, te gast in de Samenwerkingscommissie van de VGC-raadsleden en de Vlaamse 

volksvertegenwoordigers gekozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Vlaamse minister 

lichtte het jeugdbeleid van de Vlaamse Regering in Brussel toe. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen) wordt aangeduid als verslaggever. 

 

 

1. Inleiding door Raadsvoorzitter Carla Dejonghe 

 

Raadsvoorzitter Carla Dejonghe heet Vlaams minister Sven Gatz welkom. Het is reeds de 

derde keer dat hij een toelichting komt geven over het beleid van de Vlaamse Regering in 

Brussel. Een eerste keer ging over de Beleidsbrief Brussel, de tweede keer werd de Beleidsbrief 

Cultuur behandeld en vandaag staat het Jeugdbeleid geagendeerd. 

 

De evolutie van het aantal leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs heeft ook zijn 

gevolgen voor het jeugdwerk. De Brusselse context is niet altijd evident, zeker niet voor 

jeugdinitiatieven en het verschilt natuurlijk ook van gemeente tot gemeente. Iedere gemeente 

heeft immers haar eigen uitdagingen. De raadsleden kijken uit naar de toelichting van de 

Vlaamse minister over het jeugdbeleid van de Vlaamse Regering in Brussel.  

 

 

2. Toelichting door de heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd 

 en Brussel  

 

De heer Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, geeft een beeld 

van de ondersteuning die er vanuit het departement Cultuur, Jeugd en Media wordt gegeven aan 

jeugd(werk)initiatieven in Brussel met Vlaamse middelen. Hij maakt daarbij een onderscheid 

tussen al hetgeen gebeurt vanuit de bevoegdheid Jeugd en een aantal supplementaire zaken die 

gebeuren vanuit de bevoegdheid Brusselse Aangelegenheden, wanneer er een te verantwoorden 

motivatie is dat het wel degelijk projecten betreft die exclusief of in zeer hoge mate op jeugd en 

jongeren betrekking hebben.  

 

Eerst geeft hij een toelichting als Vlaams minister bevoegd voor Jeugd. Het hoofddecreet dat de 

middelenstroom regelt, is het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering 

van het lokaal jeugdbeleid. De subsidies vanuit de Vlaamse Regering worden daarvoor aan de 

VGC toegekend. 

 

De VGC dient in te spelen op twee beleidsprioriteiten die in artikel 4 van het decreet bepaald zijn, 

met name de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin en de bevordering van de 

participatie in het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. 

Daartoe dient de VGC een vijfjaarlijks beleidsplan in, wat laatst gebeurde voor de periode 2016-

2020. De VGC ontvangt jaarlijks 1.106.655 euro voor de uitvoering van dit plan.  

 

Een tweede basisdecreet betreft het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Er zijn een 

aantal structureel erkende jeugdwerkorganisaties die hieronder vallen en er bijgevolg middelen uit 

kunnen putten. 
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Het criterium ‘jeugdwerk in de stad’ werd toegevoegd aan de criteria om in aanmerking te komen 

om gesubsidieerd te worden. Een aantal organisaties hebben daar expliciet op ingespeeld. 

Sommigen hebben in hun beleidsnota’s 2018-2021 Brussel uitdrukkelijk als doelstad benoemd.  

 

Vlaams minister Sven Gatz verwijst hiervoor naar 5 organisaties: JES vzw, een vereniging 

waarbij jeugdwerk in Brussel behoort tot haar DNA. Zij kregen 693.000 euro; Nature vzw 

bouwt in Brussel een klim- en speleologieclub uit voor vluchtelingen en jongeren met een 

migratieachtergrond en ontvingen hiervoor 182.000 euro; Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw, 

die een reguliere werking heeft in Antwerpen, Brussel en Vilvoorde, kreeg 251.000 euro 

toegekend; Habbekrats vzw ontving 308.000 euro voor haar uitgebreid aanbod in Brussel op 

gebied van hulpverlening, huistaakbegeleiding en kampen. En tot slot, Top Vakantie vzw, actief 

in Brussel, Antwerpen, Gent en Mechelen, die zich inzet voor een tienerwerking binnen haar 

niet-residentiële vakanties i.s.m. lokale jeugdwerkingen en lokale besturen ontvingen 483.000 

euro. 

 

Daarnaast zijn er ook een aantal projecten die door de minister in het kader van projectoproepen 

experimenteel jeugdwerk worden ondersteund. De spreker benoemt hierbij enkele van de 

voorbije 2 jaar. 

 

Zo kreeg in het lopende jaar 2018 Growfunding vzw een subsidie, die ook reeds in 2017 werd 

toegekend. Growfunding is een Brusselse organisatie die een reward based crowdfunding inzet 

als een hefboom voor ontkiemende stadsprojecten. In dit project wordt de nadruk gelegd op het 

werken met jongeren in het bijzonder. 

 

Verder is er de Pianofabriek vzw, dat Minuut-D heeft uitgewerkt, gericht op het emanciperen 

en empoweren van jonge vrouwen binnen het kader van het Citylab Pianofabriek. 

 

Tourist Info For Young People vzw ontwikkelde de Use-it-gids, waarbij jonge vrijwilligers 

samenwerken om het goed werkende aanbod in Brussel ook in andere steden uit te rollen. 

 

Een ander soort projecten binnen dit tweede decreet zijn ‘Bruggenbouwers-projecten’. Volgens 

de spreker is het de bedoeling om de diversiteit in het jeugdwerk te stimuleren en te vergroten. 

In Brussel zijn er hiervan een drietal actief.  

 

JES vzw in de Kanaalzone ontving een subsidie van bijna 40.000 euro voor het project 

‘Compagnons’, een groepsemancipatorisch vormingstraject dat naar aanleiding van een 

Europese jongerenuitwisseling met Dublin het licht gezien heeft. Men wil vooral een jongere 

generatie animatorcursisten naar een volgend stadium helpen. Deze jongeren zijn afkomstig uit 

de Brusselse Kanaalzone en doorlopen een traject van 18 maanden, waarbij verschillende 

invalshoeken en methodieken worden gebruikt. Deze pistes zijn ontstaan na een brainstorming 

met de jongeren zelf. Er is aandacht voor groepsdynamica evenals coaching van de jongeren in 

het behalen van persoonlijke doelstellingen. 

 

Het tweede ‘Bruggenbouwers-project’ gaat uit van Cultureghem vzw. Voor KETMET en 

KOOKMET werd ongeveer 50.000 euro toegekend. De vzw bevindt zich in de omgeving van 

de hallen van de slachthuizen. Zij heeft een specifieke aanpak om een bindmiddel in de buurt 

te creëren, in het bijzonder voor kinderen en jongeren die het soms wat moeilijker hebben of 

met een fysieke of geestelijke beperking worstelen.  
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De Jeugdbond voor Natuur en Milieu vzw (JNM), die in Sint-Jans-Molenbeek gevestigd is, 

kreeg voor haar project +/- 45.000 euro. Zij richt zich op kinderen en jongeren uit Vlaanderen 

en Brussel van 7 tot 26 jaar met interesse voor natuur en respect voor het leefmilieu. De vzw 

stelde vast dat zij bepaalde kinderen en jongeren moeilijk bereikte en is een samenwerking 

aangegaan met de VMJ-Wijkacademie om een grotere groep te bereiken en op die manier deze 

bij hun werking te betrekken en interactie te stimuleren tussen de ene en de andere groep 

jongeren. 

 

Er zijn daarnaast ook enkele bovenbouworganisaties met een werking in Brussel, vermeldt de 

minister. Het gaat onder meer over JINT vzw; De Ambrassade vzw, die samen gehuisvest is 

met het JAC Brussel, en VVJ vzw, die een rol opneemt voor de Brusselse jeugdraden onder de 

naam KaruurBXL. 

 

Vervolgens legt de spreker uit dat er naast de 2 voormelde decreten ook een besluit is van de 

Vlaamse Regering van 5 juli 2013 op basis waarvan subsidies door de Vlaamse overheid 

kunnen worden toegekend aan bovenlokale jeugdhuiswerkingen. In 2018 gebeurde dit voor het 

JHOBrussel, zowel voor zijn ‘Artistieke expressie’ als voor ‘Ondernemerschap’, en voor 

Toestand vzw, eveneens binnen het kader ‘Artistieke expressie’. 

 

De vierde juridische grondslag, het decreet van 6 juli 2012, maakt het voor de Vlaamse overheid 

mogelijk om subsidies toe te kennen aan hostels, jeugdverblijfcentra en ondersteunings-

structuren. Zo heeft de Waterman/JES Sleep Inn de voorbije jaren op basis van haar 

overnachtingscijfers 2.345 euro in de wacht gesleept voor haar jeugdverblijfcentrum. De 

organisatie ontvangt daarnaast 47.000 euro subsidie voor de personeelskost van een coördinator 

en een klusjesman. Hello Hostel ontvangt 2.972 euro via de enveloppefinanciering aan de 

Vlaamse Jeugdherbergen vzw (VJH). Zij krijgen ook een jaarlijkse personeelssubsidie ten 

belope van 18.750 euro. 

 

Op basis van het participatiedecreet van 18 januari 2008 wordt de deelname en toename van 

kansengroepen, specifiek in het jeugdwerk, ondersteund. Het gemeenschapscentrum 

Pianofabriek heeft in dit kader ingetekend op het Traject D_A_D_A (Diversiteit Art Drarrie 

Academy). Men wil een trajectbegeleiding starten op maat van jonge stedelijke makers met 

interculturele roots opdat zij zouden doorstromen naar de formele platformen in de 

podiumkunsten, om op die manier de podia wat gekleurder en diverser te maken.  

 

Ook Nature vzw, die eerder aan bod kwam, heeft met Buddy2Climb een klimclub in de schoot 

van haar eigen vzw opgericht, met bijzondere aandacht voor jonge vluchtelingen. Binnen 

bestaande clubs is men tevens op zoek naar vrijwilligers om met deze jongeren te werken. 

 

Een laatste project in het kader van dit decreet gaat uit van RAT Records. Met ‘Krak In Kunst’ 

brengen ze kunstenaars van Werkplaats Walter en MUS-E kunstenaars samen om kinderen in 

Kuregem tijdens en na schooltijd de kracht van samen creëren te laten ontdekken. 

 

Tot slot, binnen het regulier Vlaams beleid zijn er 2 organisaties die Vlaams Minister Sven Gatz 

niet onvermeld wil laten, aangezien zij een belangrijke inbreng hebben in het aanbod van Jeugd 

in Brussel. Het gaat over Art Basics for Children en Bronks Jeugdtheater, die voor 

respectievelijk +/- 200.000 en 1.000.000 euro werden gesubsidieerd. 

 

Vervolgens bespreekt de minister de initiatieven jeugd die binnen zijn bevoegdheid Brusselse 

Aangelegenheden ondersteund worden.  
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Hiervoor wordt beroep gedaan op een aantal structurele partners vanuit het Brusselbeleid, die 

via deelwerkingen inzetten op jongeren en jeugdwerk: Muntpunt, BRUZZ, Kuumba en VK 

Concerts. Het gaat in deze om de jongeren als doelgroep en niet over methodieken binnen het 

jeugdwerk. Daarnaast is er Studio Globo, die Vlaamse leerkrachten ondersteunt om in hun klas 

en school positief om te gaan met diversiteit. 

 

Binnen het domein Brusselse Aangelegenheden worden verder ook projectsubsidies toegekend, 

zoals bijvoorbeeld ‘Chase Brussel – urban mediaplatform voor stadsjongeren’ van het 

Ethercentrum, ‘Stoemp’ van Poppunt, ‘SuperVliegSuperMouche’ van Wiels, het internationaal 

jongerenfilmfestival Filemon, de werking van Cultureghem, de Urban Werking van Circus 

Zonder Handen en ‘Gluon Labs’ van Gluon. Als nieuwkomer dit jaar verkrijgt de vzw Stapstad 

een impulssubsidie voor haar stadswandelingen voor kinderen tot 12 jaar. 

 

Naast de reguliere partners en de projecten zijn er nog de kunsteducatieve projecten, die een 

brug slaan tussen de cultuur- en onderwijssector. Ter illustratie, noemt Vlaams minister Sven 

Gatz de volgende projecten: het ‘Mobile Music Playground’ van Music Projects for Brussels; 

de educatieve werking van The Cartoonist; het schooluitwisselingsproject ‘Vergeten verhalen, 

verloren parades’ van De Batterie; de kunsteducatieve werking van Villa Empain, die zelf 

recent om ondersteuning kwamen vragen; de kunsteducatieve werking van cinema Palace;  

Lasso (het Brussels netwerk voor cultuurparticipatie en kunsteducatie) voor zijn project 

‘Agora/Try Out Teens’ dat aan zijn derde werkingsjaar toe is en gericht is op jongeren van 12 

tot 18 jaar. 

 

Een intergenerationeel project dat eveneens onder deze noemer valt, is het MA-project van de 

organisatie Labolobo met als doel ouderen opnieuw een centralere rol te geven door de 

erkenning en waardering van wat ze aan jongere generaties kunnen doorgeven. 

 

Voorts heeft de spreker specifieke aandacht voor jongerenprojecten die kwetsbare jongeren 

naar tewerkstelling toeleiden. Art2Work, dat zich in de Kanaalzone bevindt en programma’s 

aanbiedt gericht op persoonlijke ontwikkeling en economische integratie is er zo een, evenals 

een experimenteel project rond stadslandbouw en korte-keten-voedsel van de jeugd- en 

gezinsboerderij Het Neerhof. 

 

Het laatste onderdeel binnen Brusselse Aangelegenheden op basis waarvan de Vlaamse 

overheid bijdraagt aan projecten kadert in de projectoproep ‘Young in Brussel – 

Straatburgerschap’, die in Brussel werd gelanceerd. Acht projecten kregen een deel van het 

beschikbare totaalbudget van 250.000 euro. Deze projecten situeren zich voornamelijk in de 

kwetsbare wijken en worden van onderuit door de jongeren zelf gedragen en ingediend. De 

minister vernoemt hierbij als voorbeeld de Wijkacademie van Sint-Jans-Molenbeek. 

 

 

3. Bespreking 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen) is tevreden dat Vlaams minister Sven Gatz het jeugdbeleid 

van de Vlaamse Regering in Brussel komt toelichten. Dit wil zeggen dat er vanuit de Vlaamse 

Regering toch aandacht is voor Brussel. De minister is Brusselaar en het commissielid ziet in 

zijn beleid een Brusselreflex, wat niet altijd gezegd kan worden van andere Vlaamse ministers. 
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Ten eerste vraagt het raadslid hoe Vlaams minister Sven Gatz ervoor kan zorgen dat er een 

duidelijke verankering is van het Brusselluik, specifiek voor cultuur, jeugd en sport, in de 

veronderstelling dat het misschien geen Brusselaar zal zijn die in de volgende regering bevoegd 

is voor jeugd. Zijn er genoeg decretale elementen voorzien voor Brussel? In Brussel wonen veel 

jongeren die gebruik maken van de jeugdinfrastructuur. Niet alleen Brusselaars, maar ook 

jongeren uit Vlaams-Brabant maken hier gebruik van.  

 

Er gaat veel geld van Vlaanderen naar Brussel. Het is natuurlijk altijd interessant om te weten 

hoeveel middelen worden geïnvesteerd in andere Vlaamse steden. Kan hiervan een overzicht 

worden bezorgd? 

 

De spreker heeft de Beleidsnota 2014-2019 Jeugd gelezen en deze periode loopt bijna af. Ze 

kan de prioriteiten die in deze beleidsnota naar voren werden geschoven delen. Er zijn tal van 

prioriteiten die aandacht hebben voor diversiteit. De Brusselse realiteit is immers super divers.  

 

Vanuit de verenigingen heeft mevrouw Annemie Maes al vaker te horen gekregen dat Brusselse 

verenigingen het niet makkelijk hebben om de nodige steun te krijgen. 

 

Op de website van De Ambrassade wordt melding gemaakt van een eigen initiatief: 

www.opkamp.be. Deze site is erg gericht op Vlaanderen, eigenlijk is er bijna niets voorzien 

voor Brusselse verenigingen. Bovendien verwijzen de linken die op de site worden aangehaald 

naar de vorige legislatuur, naar vorig collegelid Bruno De Lille. Deze verwijzingen zijn 

achterhaald ofwel tonen ze aan dat het beleid en het werk van het vorig collegelid nog niet zo 

slecht was (glimlachjes). 

 

In de beleidsnota staat dat De Ambrassade geld krijgt voor haar rol als regiefunctie voor 

jeugdinformatie. De spreker veronderstelt dat dit geld dan ook ten goede komt aan de Brusselse 

jeugd. Misschien moet De Ambrassade een tandje bijsteken inzake de informatiedoorstroom 

naar de jeugd en met nadruk dat dit ook voor de Brusselse jeugd, Brusselse verenigingen is. 

 

Dar heeft ondertussen haar plek gevonden. Even was er de vrees over de manier hoe het dossier 

zou worden aangepakt en of er voldoende structurele middelen naar het project zouden gaan. 

Mevrouw Annemie Maes pleit ervoor dat op langere termijn voldoende middelen en steun 

worden gegeven aan de jeugdwerking en jeugdverenigingsleven.  

 

Vlaams minister Sven Gatz heeft heel erg ingezet op kindvriendelijke gemeenten waarbij deze 

gemeenten een label krijgen toegekend. Kan dit label ook aan een Brusselse gemeente worden 

toegekend? 

 

Met betrekking tot het Decreet Lokaal Beleid is er vanuit Vlaanderen kritiek dat de bedragen 

niet meer geoormerkt zijn. In Brussel neemt de VGC vaak de rol op voor jeugdwerking, maar 

op welke wijze gaan de middelen van dit decreet naar het jeugdbeleid alleen? Gaan er ook 

middelen naar Brussel? 

 

Een ander aandachtspunt van de Vlaamse minister is zijn bedoeling om transversaal te werken. 

Op Brussels niveau zijn er een aantal goede voorbeelden van transversale werkingen. In welke 

mate zorgt Vlaams minister Sven Gatz ervoor dat zijn Vlaamse collega’s Brussel niet vergeten? 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) zegt dat de uitgebreide en zeer gedetailleerde 

toelichting bewijst dat Vlaams minister Sven Gatz Brussel in zijn hart draagt. Ze is tevens blij 

http://www.opkamp.be/
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dat men onafgebroken is blijven investeren in Brussel en zeker in JES vzw, het stadslabo. JES 

is een motor van en voor de Brusselse jeugd. 

 

Voor de projectoproep staatsburgerschap gaat de minister verder dan het gewoon financieren 

van organisaties. Hier maakt hij echt wel het verschil. De minister tracht ook door transversaal 

te werken van het jeugdbeleid een algemeen beleid te maken. Hierin slaagt hij met een aantal 

nieuwe projecten zoals bv. het project jeugd en natuur. Deze organisatie werkt samen met de 

wijkacademie. Heeft de minister iets structureels waarmee de drempels in de jeugd-

voorzieningen weggewerkt of zo laag mogelijk kunnen worden gehouden? 

 

Vlaams minister Sven Gatz heeft verwezen naar het Masterplan diversiteit en jeugd. Hoeveel 

Brusselse jeugdverenigingen hebben hiervoor een project ingediend? 

 

Onlangs heeft collegelid Pascal Smet zijn jeugdbeleid in de Commissie voor Cultuur, Jeugd en 

Sport toegelicht, laat mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) weten. Hij heeft zich gefocust op 

3 van de 6 aspecten. De uiteenzetting ging vooral over de subsidies die via Á fonds aan de 

Brusselse jongeren worden gegeven. Zijn uiteenzetting ging ook over de steun aan de 

jeugdverenigingen en de infrastructuurwerken. 

 

Vlaams minister Sven Gatz heeft veel beleidsinitiatieven, beleidspunten waar hij vanuit 

Vlaanderen geld aan geeft. Hij heeft heel gedetailleerd laten weten waar Vlaanderen de 

Brusselse jeugd ondersteunt. Collega Annemie Maes wil graag weten wat de verhouding van 

het beschikbare bedrag ten opzichte van andere Vlaamse gemeenten, steden is. Dit kwam 

onlangs ter sprake tijdens de bespreking van het Rapport 2017 van de Gemengde Ambtelijke 

Commissie Brussel. Uit het rapport blijkt dat Vlaanderen 2% van haar budget aan Brussel 

besteedt. De norm is echter wel 5%. Uit de uiteenzetting van de minister valt af te leiden dat 

veel organisaties subsidies krijgen, dus de 2% mag wat genuanceerd worden. Als alle door de 

minister vermelde cijfers worden opgeteld, komt dit niet overeen met de cijfers in het Rapport 

2017 van de GACB. Kan er meer uitleg worden gegeven over de cijfergegevens uit het rapport? 

 

De spreker vermoedt dat het moeilijker zal worden om het verschil te maken met andere 

gemeenten.  

 

Daarnaast vraagt mevrouw Van Achter hoe de wisselwerking verloopt tussen het jeugdbeleid 

van de Vlaamse minister en het jeugdbeleid van de VGC? De VGC stelt in het kader van het 

Lokaal Jeugdbeleidsplan een meerjarenplan op. De Vlaamse overheid en de VGC subsidiëren 

soms dezelfde verenigingen. Hoe gebeurt dit? Worden hier afspraken rond gemaakt? Is er een 

duidelijke taakverdeling voor de 2 overheden? Onderhoudt Vlaams minister Sven Gatz 

contacten met de gemeenten of werkt hij enkel via de VGC? 

 

Er worden subsidies voorzien voor Nature vzw, een klim- en speleologieclub. Is dit hetzelfde 

project dat in het verleden subsidies ontving van Vlaams minister Philippe Muyters? 

 

Onlangs wou federaal minister Jan Jambon een project lanceren in Sint-Jans-Molenbeek. Er 

zijn enkele Antwerpse vrouwen die werken met de Antwerpse jeugd en die heel veel ervaring 

hebben met activeringsprogramma’s. Er kwam veel protest tegen dit idee vanuit de gemeente 

Sint-Jans-Molenbeek. Weet de minister uit ervaring dat projecten vaak niet kunnen doorgaan 

omdat ze politiek worden gespeeld? 
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Raadslid Paul Delva (CD&V) vindt het positief dat de laatste jaren veel inspanningen werden 

geleverd door Vlaams minister Sven Gatz om ervoor te zorgen dat het Brussels jeugdbeleid 

veel kansen krijgt. Er is in Brussel een hoge nood aan initiatieven voor de jeugd en het is goed 

dat de Vlaamse Gemeenschap haar verantwoordelijkheid opneemt.  

 

Uit het beleid dat de minister voert, blijkt dat hij een groot belang hecht aan inspraak. Zo is er 

bv. het Burgerkabinet. Hieruit is een rapport gevloeid met meer dan 100 concrete voorstellen. 

Deze voorstellen vallen niet allemaal onder zijn bevoegdheidsdomein. Hoe verloopt het contact 

met andere beleidsoverheden om deze voorstellen zo veel mogelijk te realiseren?  

 

Een van de beleidssuggesties vanuit het Burgerkabinet mondde uit in het project Bruggen-

bouwers en het project Straatburgerschap. 

 

Meermaals kwam in de Raad of in de bevoegde commissie ter sprake dat de VGC vaak niet 

betrokken wordt bij projectoproepen. Hoe zit dit? Is de VGC er al dan niet bij betrokken? Zo 

ja, sinds wanneer? Hoe gebeurt dit? 

 

Vlaams minister Sven Gatz zei tijdens zijn toelichting dat bepaalde projectoproepen bepaalde 

projecten kunnen opleveren die het verdienen om verduurzaamd te worden. Hoever staat de 

minister hiermee? Zijn er reeds projecten die hiervoor in aanmerking komen? 

 

Een ander voorstel dat voortvloeide uit het Burgerkabinet was het organiseren van 

Brusseldagen. Er bestaan reeds diverse initiatieven, maar het kan dat er toch nog enkele hiaten 

bestaan. Worden de bestaande initiatieven nog aangevuld met andere acties om de eventuele 

hiaten op te vullen? 

 

Een ander voortvloeisel uit het Burgerkabinet is de brochure Off/Online. Wordt hiervoor 

samengewerkt met de VGC? Zo ja, op welke manier? 

 

Het toekennen van het label ‘kindvriendelijke gemeente’ ligt moeilijk voor een Brusselse 

gemeente. Zij kunnen geen portfolio indienen om het label te verkrijgen. Ziet de Vlaamse 

minister de mogelijkheid om een samenwerking met de VGC-jeugddienst aan te gaan zodat 

Brusselse gemeenten toch dergelijk label kunnen krijgen? 

 

Uit informatie van het Rekenhof blijkt dat het budget voor het jeugdbeleid in Brussel en de 

Vlaamse Rand licht daalt. Klopt dit? 

 

Onlangs werd het Masterplan diversiteit en jeugdwerk uitgerold. Wordt de VGC bij de uitrol 

van het Masterplan in Brussel betrokken? 

 

In de laatste Beleidsbrief Jeugd stond dat de Vlaamse minister samen met de Franstalige 

collega’s en met de VGC de organisatie zou uittekenen van een traject dat 

gemeenschapsoverschrijdend zou zijn. Jongeren uit de verschillende gemeenschappen zouden 

hun bekommernissen of suggesties omtrent het jeugdbeleid in de stad naar voor kunnen 

brengen. Lukt dit gemeenschapsoverschrijdend traject? Graag een stand van zaken. 

 

Ten slotte had de spreker graag geweten wie er beslist over het project Boekstart. Idealiter zou 

elke gemeente dit project moeten uitrollen.  
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Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) wil even reageren op de tussenkomst van mevrouw 

Cieltje Van Achter over het project in Sint-Jans-Molenbeek. Het is een persoonlijk aanvoelen 

en de spreker heeft reacties gehoord uit het werkveld. Het voorgestelde project is zeker geen 

slecht project, maar er zijn al zoveel dans- en theaterprojecten in Sint-Jans-Molenbeek die hulp 

kunnen gebruiken. Een Antwerps project transporteren naar Sint-Jans-Molenbeek is een beetje 

raar.  

 

Bovendien zijn de acteurs uit het Antwerpse project bekend in Vlaanderen, maar niet in Brussel.  

Stadslabo JES werkt al jaren om te komen waar ze nu staan. Mede omdat ze werken vanuit de 

realiteit van de Molenbeekse jongeren.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) betreurt dat er geld werd vrijgemaakt voor een project 

dat niet wordt aangenomen. De lokale spelers hebben hun rechten en bestaande 

samenwerkingen, maar een project niet laten doorgaan terwijl er nood aan is, is spijtig. 

 

Er wordt al veel gedaan voor kinderen en voor de jeugd. Er zijn veel mogelijkheden, maar ook 

veel noden. Welke noden heeft de minister al gehoord uit het Brussels veld? 

 

Vlaams minister Sven Gatz zegt dat er alvast een garantie voor de komende jaren is voor het 

Masterplan diversiteit en jeugdwerk. Verschillende verenigingen en ministers zullen hiervoor 

samenwerken, maar het zal niet op 1 jaar tijd gerealiseerd kunnen worden. Er wordt hiervoor 1 

miljoen euro extra vrijgemaakt. De projectoproep werd recent gelanceerd en de deadline is nog 

niet afgelopen. 

 

Aangezien de jeugdsector er zelf voor gekozen heeft om meer in te zetten op diversiteit, zal de 

link met het Brussels jeugdwerk de komende jaren zeker versterkt worden. 

 

De minister heeft een dubbel spoor bewandeld om tot de bouwstenen van het Diversiteitsplan 

jeugd te komen. Enerzijds heeft hij zelf een Burgerkabinet Jeugd georganiseerd waar de vraag 

om meer in te zetten op Bruggenbouwers aan bod kwam. Anderzijds heeft de jeugdsector haar 

eigen verantwoordelijkheid opgenomen. 

 

Daarnaast zijn er middelen (2 miljoen euro) bijgekomen voor het jeugdwerk in het algemeen. 

Er gaat een deel van deze middelen naar jeugdwerk in Brussel.  

 

Bij het begin van de legislatuur is er overal 5% afgegaan van de beschikbare middelen, zowel 

voor de gemeenten als voor de VGC. Deze vermindering is ondertussen gecompenseerd, maar 

niet op hetzelfde begrotingsartikel. Vandaar dat er terecht een lichte daling merkbaar is. 

 

De middelen van het sectordecreet jeugd zijn voor de gemeenten naar het Gemeentefonds 

gegaan, maar bij de VGC zijn ze nog steeds geoormerkt. Dit wijst er op dat er nog steeds een 

duidelijke band met de VGC is, die ook niet ter discussie staat. 

 

Vlaams minister Sven Gatz zal de raadsleden nogmaals de fiche bezorgen die de GACB 

uitgewerkt heeft met betrekking tot de Vlaamse middelen die naar Brussel gaan. Hij denkt dat 

het interessant is om een vergelijking te maken met de middelen die Gent en Antwerpen 

verkrijgen. 
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Hij zal ook nagaan of de link naar Brussel onvoldoende is op de website van De Ambrassade. 

De Ambrassade heeft ondertussen een nieuwe opdracht gekregen van de minister om een nieuw 

informatieplatform uit te werken. Dit zal tegen het einde van het jaar operationeel zijn. 

Dar is een lokaal jeugdwerkinitiatief en krijgt financiële ondersteuning van de VGC. Er is louter 

een operationele samenwerking met de Vlaamse overheid. 

 

Het label ‘kindvriendelijke gemeente’ toekennen aan een Brusselse gemeente is een complex 

gegeven. Het is zeker de moeite om eens na te gaan hoe hier werk van gemaakt kan worden. 

 

Met betrekking tot de transversaliteit wordt er zoveel mogelijk geprobeerd verbindingen te 

maken tussen het jeugdwerk en de andere beleidssectoren. Het project ‘positieve 

identiteitsvorming’ is een succesvol voorbeeld van dergelijke samenwerking. 

 

Er is een discussie over de interpretatie op ambtelijk niveau met betrekking tot de 

middelenstroom van Vlaanderen naar Brussel. Voor Jeugd kan men zeggen dat dit deels te 

verklaren valt doordat er bv. voor de jeugdverblijfcentra vanuit de Vlaamse investerings-

middelen iets meer geld voorzien wordt voor jeugdverblijfcentra in bossen of aan de kust in 

plaats van in de stad. 

 

Een andere discussie is de vraag: wat met de landelijke organisaties? Is het hoofdkantoor van 

de landelijke organisaties voldoende verbrusseld? De Vlaamse overheid maakt afspraken met 

de VGC, maar respecteert zeker haar lokale autonomie. De VGC ondersteunt vooral de lokale 

werking en de Vlaamse overheid deze met een hoofdstedelijke werking. Dit lukt meestal, maar 

niet altijd. Er zijn overlappingen of organisaties die vanuit 2 invalshoeken werken. 

 

Of er een link is met de bergsportfederatie en het project ‘hoogtewerkers’ van Vlaams minister 

Philippe Muyters zal worden nagegaan. 

 

Vervolgens vindt de minister dat er veel goede projecten bestaan in Sint-Jans-Molenbeek en 

dat er zeker nog eentje bij kan. Het door mevrouw Van Achter aangehaalde project ligt echter 

gevoelig vanuit de invalshoek Binnenlandse Zaken.  

 

Raadslid Paul Delva stelde enkele concrete vragen, onder andere over het Burgerkabinet. Tot 

op heden heeft men nog geen zicht op de verduurzaming van een aantal projecten. Het is de 

bedoeling dit perspectief te creëren als er een aantal projecten aflopen, namelijk in de herfst. 

Dit is ook een goede gelegenheid om de VGC intenser te betrekken bij dit initiatief. 

 

Op de vraag van de heer Joris Poschet over de Brusseldagen voor scholen werd vorige week 

een uitgebreid antwoord gegeven in het Vlaams Parlement. Zie hiervoor volgende link: 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261775/verslag/1263

014.  

 

Het goede nieuws hierbij is dat Muntpunt hier haar schouders heeft ondergezet om bijkomende 

initiatieven te nemen. 

 

Een overzicht van de stand van zaken van Bruzine en de communicatie met de VGC zal 

schriftelijk worden bezorgd. 

 

Met betrekking tot de vraag van mevrouw Khadija Zamouri over de drempels en diversiteit kan 

de minister zeggen dat er enerzijds nog veel werk is en dat men zich anderzijds niet kan 

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261775/verslag/1263014
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1261775/verslag/1263014
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veroorloven om veel tijd te verliezen. Hij zal het diversiteitsplan aan de raadsleden bezorgen. 

Misschien is het beter nogmaals samen te vergaderen als gekend is welke projectoproepen 

welke middelen zullen krijgen.  

 

Als er extra middelen moeten komen om het aanbod aan jeugdwerk te vergroten, dan moeten 

hiervoor middelen worden gevonden.  

Soms zijn er stemmen vanuit het jeugdwerk die zeggen dat diversiteit een maatschappelijk 

probleem is en er extra personeel nodig is om dit op te lossen. Hier gelooft de minister niet in. 

Men moet trachten diversiteit in de werking te incorporeren. Dit is niet makkelijk, maar alles 

oplossen met meer mensen en meer middelen is ook niet goed. 

 

Raadslid Khadija Zamouri (Open Vld) is het eens met Vlaams minister Sven Gatz dat 

mensen zo goed mogelijk geïntegreerd moeten zijn. Er moet een wijziging komen in de 

mentaliteit van hoe het beleid wordt aangepakt. Citizenne en De Vaartkapoen zijn 2 organisaties 

die gedurfd hebben om een stuk van hun werking in handen van mensen van allochtone origine 

te leggen en kennen een groot succes. 

 

In andere sectoren zijn er volgens Vlaams minister Sven Gatz ook dergelijke successen terug 

te vinden, zoals projecten rond de amateurkunsten in bv. Zinnema.  

 

Nog voor de gewestverkiezingen in 2019 wil de spreker een overzicht van het aanbod van de 

jeugdwerkingen in de stad. Het blijft voorlopig frustrerend dat de samenwerking met andere 

overheden niet zo vlot verloopt.  

 

Boekstart tenslotte is een project dat al lang geleden werd opgestart. Vooral in West-Vlaanderen 

en Limburg loopt het project al enige tijd. Vanuit de overdracht van de provinciale bevoegdheid 

Jeugd werd beslist om deze werking over heel Vlaanderen uit te rollen. In Vlaanderen moeten 

de gemeentebesturen het project uitrollen. In Brussel kan het via de gemeentelijke bibliotheken. 

De spreker zal het initiatief voor de heer Delva in kaart brengen. 

 

Raadslid Paul Delva (CD&V) heeft nog 2 bedenkingen. Er werd gesproken over de contacten 

met de Brusselse gemeenten. Vanuit het Vlaamse beleidsniveau is het moeilijk om rechtstreeks 

contact op te nemen met de Brusselse gemeenten. De VGC moet de brugfunctie blijven 

vervullen tussen het Vlaamse niveau en de gemeenten. 

 

Er is blijkbaar niet veel vooruitgang in het gemeenschapsoverschrijdend traject dat de minister 

zou willen afleggen met andere overheden. Ook de mapping is nog niet in orde. Dit is niet 

makkelijk en ook op andere domeinen blijkt dit moeilijk te zijn.  

 

De spreker gelooft in het huidige systeem van de bevoegdheidsverdeling Vlaanderen, Brussel. 

Een aantal collega’s vindt dat er moet worden verbrusseld, anderen vinden dat de VGC moet 

worden afgeschaft of een minder belangrijke rol moet spelen. De spreker vindt dit laatste idee 

zeker geen optie. De huidige werking is goed op voorwaarde dat er onderlinge bruggen worden 

geslagen tussen de verschillende beleidsniveaus die hiermee bezig zijn, VGC, Cocof, Vlaamse 

overheid enz.,… Als men hier niet in slaagt, komt het hele concept dat werd bedacht en in 

uitvoering werd gebracht op de helling. Belangrijk is om samen te werken, zeker met het oog 

op het opmaken van kadasters. Hopelijk slaagt Vlaams minister Sven Gatz in zijn opzet om een 

kadaster van de jeugdwerking op te stellen. 
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Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) heeft dezelfde opmerkingen als de heer Paul Delva. 

Momenteel wordt niet in kaart gebracht wat er bestaat inzake jeugdbeleid. De mapping van het 

jeugdbeleid is zeer belangrijk. De spreker wenst de Vlaamse minister veel moed om dit nog te 

realiseren voor de verkiezingen van 2019. Het sportkadaster is al jaren een lijdensweg. Men 

werkt hier al 10 jaar aan en het is nog niet in orde. 

 

Naar de gemeenten toe heeft de VGC een belangrijke rol te vervullen. Het is pijnlijk dat de 

jeugddienst in sommige gemeenten geen rol opneemt ten aanzien van de Vlaamse 

gemeenschap. Dit kan niet.  

 

De aanwezige minister moet bij zijn collega-ministers erop aandringen dat hetgene dat zij 

aanbieden voor Brussel ook gekend is bij de juiste instanties. Als dit mogelijk is, zal Brussel er 

op vooruitgaan. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen) dankt de aanwezige minister voor zijn duidelijke 

antwoorden. Hij was ook steeds eerlijk in zijn reactie. 

 

De spreker is wel niet overtuigd van het antwoord dat de thematische verankering ervoor zal 

zorgen dat Brussel niet uit de boot zal vallen bij een volgende beleidsperiode. Men moet in 

Brussel waakzaam zijn en blijven zodat er voldoende middelen naar Brussel stromen. 

 

Jeugdbeleid is niet evident. Het is heel moeilijk om op langere termijn iets te doen voor deze 

groep. De jeugd wordt soms niet graag gestuurd. 

 

Ten slotte vindt de spreker dat mooie projecten in Brussel moeten worden gekoesterd.  

 

 

 

 

 

De verslaggever,        De voorzitter, 

Annemie MAES        Carla DEJONGHE 

 

 

 

 


