Datum van indiening: 14 oktober 2021
Actualiteitsvraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra
Onderwerp: De aangekondigde besparingen voor de Brusselse Jeugdhuizen
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
Dinsdag konden we via de pers vernemen dat de jeugdhuizen in 2022 het met 85.000 euro
minder middelen zullen moeten doen. Dat is het gevolg van een beslissing van het college nadat
de verschillende gesubsidieerde jeugdorganisaties werden beoordeeld door een externe en
interne jury. Organisaties die een kritische evaluatie kregen, kregen een subsidieverlaging.
Voor de vertegenwoordiger van Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel (JHOB), die de 11
jeugdhuizen in Brussel ondersteunt, kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel aan.
Hij had nochtans gehoopt op extra middelen na de goede feedback die ze kregen, om de
jeugdhuizen na de zware lockdownperiodes een nieuwe start te geven. Er was volgens de
organisatie niet veel ruimte voor dialoog.
Ook voor de N-VA kwam de besparing voor de jeugdhuizen als een verrassing. Na de
lockdowns en verplichte sluitingen hebben de jongeren meer dan ooit nood aan fysieke
ontmoetingsplaatsen. Om de lokale besturen te helpen de cultuur-, jeugd- en sportsector bij te
staan, besliste de Vlaamse Regering om hen in 2020 eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking
te stellen. De VGC ontving 3,17 miljoen euro uit het Vlaamse noodfonds.
Zo’n 700.000 euro werd reeds uitgegeven. 200.000 euro werd ingeschreven voor 2021. Een
kleine 2 miljoen staat dus nog geparkeerd in het Lambermontfonds omdat – ik citeer het
collegelid – er werd van uitgegaan dat de gevolgen [van de crisis] ook in 2022 en 2023 nog
voelbaar zijn. Het College pleit nochtans “voor een voorzichtige en verstandige aanpak die o.a.
betekent dat er gewaakt moet blijven worden over de veerkracht van onze organisaties
(stabiliteit)”.
In dat verband heb ik de volgende vragen:
-

Verschillende jeugdhuizen zullen moeten knippen op hun werking en misschien volgen
er ontslagen. Deze besparing staat haaks op de eerdere uitspraken van het collegelid, nl.
stabiliteit garanderen voor onze jeugdorganisaties tijdens en na deze crisis. Waarom
worden de middelen van het Vlaams noodfonds niet aangewend? Hoeveel middelen
staan nog geparkeerd in het Lambermontfonds?

-

Kan het collegelid meer toelichting geven over het evaluatieproces van de
jeugdorganisaties? Kan de Raad het rapport ontvangen?

Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

