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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Lokaal jeugdbeleid in Brussel 
___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Brusselse gemeentebesturen hebben een heleboel hefbomen in handen om het lokale 

jeugdbeleid duidelijk vorm te geven. Maar de concrete uitvoering van jeugdactiviteiten 

verschilt in elke gemeente, net zoals de uitbouw van de jeugddienst zelf: bepaalde gemeenten 

werken nl. met een tweetalige jeugddienst, anderen met een aparte dienst en het merendeel biedt 

vandaag slechts een eentalige Franse werking aan. De complexe realiteit van de 19 gemeenten 

maakt een generieke aanpak niet gemakkelijk en er is dus maatwerk nodig.  

Ook al moeten gemeenteambtenaren conform de Taalwet tweetalig zijn en moeten zowel 

Nederlandstalige als Franstalige jongeren dus terechtkunnen bij de lokale jeugddiensten, dat is 

helaas niet altijd het geval. Het is belangrijk om alle kinderen activiteiten aan te bieden in beide 

gewesttalen. Het is de taak van een gemeente, als eerstelijnsbestuur, om daar optimaal op in te 

spelen. Het is echter mijn inschatting dat de VGC, als facilitator van het Vlaamse 

Gemeenschapsbeleid, niet alleen ‘dienstverlenend’ maar actief de uitbouw van een dergelijke 

jeugddienst in alle 19 gemeenten moet bepleiten en promoten.  

In een aantal gemeenten is er dus al samenwerking met en subsidiëring door de VGC, 

voornamelijk voor de Nederlandstalige vakantiewerking van de Brusselse gemeenten. Maar 

jeugdwerk is uiteraard breder dan dat. 

In het strategisch meerjarenplan en de vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 

van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse decreten binnen 

het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport lees ik daar echter weinig over. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 Welke gemeenten hebben een gemeentelijke of stedelijke jeugddienst? Welke 

gemeenten maken gebruik van een gemeentelijke vzw voor de dienstverlening voor de 

jeugd?  

 Welke gemeenten hebben een eigen Nederlandstalig aanbod voor kinderen en jongeren, 

die erkend en gesubsidieerd worden door de VGC? Wat is het gewicht van de VGC-

middelen op de gemeentelijke begrotingen voor kinder- en jeugdbeleid? 

 Welke maatregelen of acties onderneemt het college om de dialoog aan te gaan en de 

meerwaarde van een Nederlandstalige jeugddienst of -werking in de verf te zetten naar 

de andere gemeenten toe?  

 Op welke manier ondersteunt de VGC de Vlaamse schepen in de gemeenten waar nog 

geen Nederlandstalige jeugdwerking bestaat?   

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 


