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Advies: wijziging retributiereglement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Naam adviesorgaan: Jeugdraad stad Antwerpen  
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden: 
Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, 
Merksem, Wilrijk. 

 
De jeugdraad heeft als opdracht om de betrokkenheid en de inspraak te verzekeren bij het beleid 
van 
* kinderen van 6 tot en met 9 jaar 
* tieners van 10 tot en met 14 jaar 
* jongeren van 15 tot en met 26 jaar 
* jeugdverenigingen met personen van 6 tot en met 30 jaar 
door zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen hun mening te laten geven, 
op basis waarvan een gefundeerd advies opgesteld wordt. 
 
De jeugdraad vult deze opdracht in volgens 4 stappen: 

1. De districtsjeugdraad beslist om wel of niet op de adviesvraag in te gaan. Dit doen de leden 
van de jeugdraad door na te gaan of de adviesvraag relevant is voor het belang van 
minstens 1 van de 4 bovengenoemde doelgroepen. 

2. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om de relevante doelgroepen te 
betrekken. 

3. De districtsjeugdraad kiest een geschikte aanpak om het advies te schrijven. 
4. De districtsjeugdraad geeft een akkoord aan de jeugdconsulent voor het agenderen van het 

advies op het districtscollege en de districtsraad of op het college en de gemeenteraad. 
 

 

Advies voor: Stad Antwerpen 
 

Onderwerp van de adviesvraag: aankoopvoorstellen van de uitleendienst 
 

Datum adviesvraag: 28/11/2016 
 

Adviestermijn: 6 weken 
 

Datum inleveren advies: 09/01/2017 
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1. Reden advies 
 
Deze korte samenvatting kan helpen om de grote lijnen te begrijpen. Lees dus zeker het hele besluit 
en de bijlage door om deze adviesvraag in een volledige context te zien. 
 

 Al meer dan 25 jaar organiseert de stad Antwerpen zelf een aanbod voor kinderen en tieners 
tijdens schoolvakanties. 

 De gemeenteraad heeft de bevoegdheid over alle inkomsten van de stad en van de 
districten. 

o Dit betekent dat wanneer de districten beslissen om gratis activiteiten betalend te 
maken er een retributiereglement moet gemaakt worden dat de gemeenteraad 
goedkeurt.  

 Dit betekent dat een district niet zomaar kan beslissen om bijvoorbeeld 
aanbod met inschrijvingen gratis te maken. Het is de gemeenteraad die 
hierover beslist. 

 Er is een verschil tussen een gratis activiteit met inschrijving en een gratis 
activiteit zonder inschrijving.  

 De meeste districten organiseren bijvoorbeeld op het openbaar 
domein allerlei activiteiten gratis zonder inschrijvingen. 

 In 2009 werden enkele zaken beslist op basis van het decentralisatiehandboek: 
o de districten zijn bevoegd over het aanbod voor kinderen en tieners tijdens 

schoolvakanties. 
 De districten bepalen dus zelf hoe ze het aanbod voor kinderen en tieners in 

hun district invullen. 

 In 2013 bleven de annulaties van de gratis activiteiten met inschrijvingen stijgen.  
o Meer dan 5000 deelnemers annuleerden hun deelname. Er werd veel tijd 

geïnvesteerd in het bellen van extra deelnemers van de reservelijsten.  
 Door het stijgende aantal annulaties werd er een prijzenbeleid uitgewerkt na 

onderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat geen enkele aanbieder (van 
activiteiten), stad of gemeente gratis activiteiten met inschrijving 
organiseert. 

 In december 2014 keurde de gemeenteraad een retributiereglement goed over activiteiten 
van het A-kaartaanbod met inschrijving goed. Het retributiereglement zegt niets over 
activiteiten zonder inschrijvingen.  

o Een retributie is een betaling voor een dienst door de klant. 

 Tussen december 2014 en maart 2015 liet de stad een digitaal inschrijvings- en 
betalingssysteem ontwikkelen zodat het goedgekeurde beleid effectief uitgevoerd kon 
worden. 

 Sinds 22 februari 2016 werken de districten met dit systeem.  
o Dit betekent dat er nog geen jaarevaluatie is omdat het systeem nog geen jaar 

bestaat. 
 Er zijn enkel gegevens beschikbaar over de inschrijvingen van de 

paasvakantie, de zomervakantie en de herfstvakantie. 

 In juni 2016 werd op het districtsschepenen overleg de cijfers gepresenteerd van de 
paasvakantie en de zomervakantie. 

o Er werd door district Wilrijk voorgesteld om toch gratis activiteiten mét inschrijving 
aan te bieden naast het bestaande gratis aanbod zonder inschrijvingen. Op basis van 
dit voorstel werd een ontwerpaddendum opgemaakt. Dit ontwerp wordt voorgelegd 
aan de districts- en jeugdraden.  
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2. Gegevens adviesverloop 
In dit deel staat wie betrokken was en hoe het advies tot stand kwam. We schrijven dit om op een 
transparante manier kenbaar te maken aan het college en/of districtsraad hoe het advies tot stand 
kwam, wie er aan heeft meegewerkt en welke kinderen, tieners en jongeren mee hun mening 
hebben gegeven. 
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden.  

 De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden en jeugdconsulenten.  

 De deskundige inspraak en participatie Jeugd deed nadien het redactioneel werk om alle 
gegeven adviezen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 

2.1 Wie geeft advies? 
 
Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag wel relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vonden de tijd om en advies te geven: 

 De districtsjeugdraad Berchem 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 De districtsjeugdraad Borgerhout  

 De districtsjeugdraad Deurne 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 De districtsjeugdraad Merksem  

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
 
 

Volgende districtsjeugdraden vonden de adviesvraag niet relevant voor het belang van kinderen, 
tieners, jongeren en jeugdverenigingen: 
 
Volgende districtsjeugdraden hebben op dit moment geen actieve leden en/of zitten in een 
opstartfase: 

 Districtsjeugdraad Antwerpen 

 Districtsjeugdraad Hoboken  
 
 

2.2 Hoe namen de leden van de jeugdraden de beslissing om in te gaan op 

de adviesvraag? 
 

 Districtsjeugdraad Berchem: 
o ‘Door zelf vragen te stellen en kritisch te oordelen.’ 

 Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
o ‘Deze adviesvraag werd besproken tijdens een bijeenkomst van de jeugdraad op 

15/12/2016. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.’ 

 Districtsjeugdraad Borgerhout: 
o ‘Toen we de vraag kregen, is last-minute nog een werkgroep van de jeugdraad 

Borgerhout samengekomen omdat de volgende jeugdraad pas in februari 2017 
doorgaat.’ 

 Districtsjeugdraad Deurne: 
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o ‘Adviesvragen worden digitaal doorgestuurd naar de leidingploegen van 
jeugdverenigingen en enkele individuele jongeren. In het verleden is er de afspraak 
gemaakt dat indien de jeugdraad niet zelf kan antwoorden op een adviesvraag de 
jeugddienst de vragen in het advies kan voorleggen aan de doelgroep. De jeugddienst 
heeft de vragen voorgelegd aan een aantal ouders. De antwoorden zijn samengevat 
in dit advies dat doorgestuurd is naar de contacten van de jeugdraad voor eventuele 
verdere opmerkingen.’ 

 Districtsjeugdraad Ekeren: 
o ‘Tijdens de bijeenkomst van de JR op woensdag 30 november werd de adviesvraag 

aan de aanwezige jeugdraadsleden voorgelegd. Enkelen zijn actief als vrijwilliger 
binnen de A-kaart werking en vonden het zeker de tijd waard om in te gaan op de 
vraag.’  

 Districtsjeugdraad Merksem: 
o ‘Tijdens de jeugdraad van 15/12/2016.’ 

 Districtsjeugdraad Wilrijk: 
o ‘Gezamenlijk, op een bijeenkomst van de jeugdraad.’ 

 

2.3 Wie hebben jullie betrokken bij de opmaak van het advies? 
 

 Districtsjeugdraad Berchem 
o “De aanwezige leden van jeugdraad Berchem.” 

 Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 
o “De aanwezige leden op een bijeenkomst van de jeugdraad op 15/12/2016.” 

 Districtsjeugdraad Borgerhout: 
o ‘Een werkgroep van onze jeugdraad. We leggen dit advies graag ook nog eens voor in 

de jeugdraad februari 2017 om zo meer stemmen te verzamelen in ons advies. Uitstel 
zou daarom handig zijn.’ 

 Districtsjeugdraad Deurne: 
o Ouders (of grootouders) waarvan de kinderen naar de activiteiten gaven antwoord 

op de vragen gesteld in ons advies. In totaal vulden 13 personen de enquête in en 
vertegenwoordigden ze 24 kinderen die naar het aanbod komen. 

 Districtsjeugdraad Ekeren: 
o ‘De aanwezige leden van jeugdraad Ekeren.’ 

 Districtsjeugdraad Merksem: 
o ‘De aanwezige jeugdraadleden, zij vertegenwoordigen de jeugdverenigingen in 

Merksem.’ 

 Districtsjeugdraad Wilrijk: 
o ‘De aanwezige leden op de bijeenkomst (waaronder ook enkelen die monitor zijn op 

de jeugddienst) + alle leden kregen de adviesvraag per mail doorgestuurd.’ 
 

2.4 Gegevens van de adviesgevers. 
 
In totaal werkten 81 personen mee aan dit advies. 
 

2.4.1 Geslacht 

In deze tabel staat het aantal meisjes/vrouwen en jongens/mannen die advies gaven.  
 

gender aantal  
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meisje 30 

jongen 51 

onbekend 0 

totaal 81 

 

2.4.2 Leeftijd 

In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de adviesgevers. 
Er bestaat geen minimumleeftijd om lid te zijn van de jeugdraad. De maximumleeftijd is 30 jaar. 
 

leeftijd aantal 

onbekend 13 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

13 0 

14 0 

15 0 

16 1 

17 2 

18 14 

19 10 

20 12 

21 6 

22 8 

23 2 

24 3 

25 4 

26 1 

27 3 

28 2 

29 0 

30 0 

totaal 81 
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2.4.3 Woonplaats 

Deze tabel bevat de woonplaatsen van de adviesgevers. De lijst is alfabetisch gerangschikt. 
 

Woonplaats 

  aantal 

Antwerpen 5 

*Antwerpen 2000 1 

*Antwerpen 2018 1 

*Antwerpen 2020 0 

*Antwerpen 2030 0 

*Antwerpen 2050 0 

*Antwerpen 2060 3 

Berchem 2600 4 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 10 

Borgerhout 2140 1 

Deurne 2100 1 

Ekeren 2180 10 

Hoboken 2660 0 

Merksem 2170 14 

Wilrijk 2610 11 

een andere gemeente 9 

onbekend 16 

totaal 81 
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3 Aard advies 
 
De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  
De jeugdraad kan kiezen uit volgende mogelijkheden: 

 een negatief advies 

 een positief advies met voorwaarden 

 een positief advies 

 een SWOT advies 
o Dit betekent niet strikt positief of negatief, wel een advies over het geheel met 

sterktes, zwaktes, bedreigingen, kansen, opmerkingen en vragen. 
 
Districtsjeugdraad Berchem: 

 een negatief advies 
 

Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
 een positief advies 
 

Districtsjeugdraad Borgerhout: 
 een SWOT advies 

 
Districtsjeugdraad Deurne: 

 een SWOT advies 
 
Districtsjeugdraad Ekeren: 

 een SWOT advies 
 
Districtsjeugdraad Merksem: 

 een positief advies 
 
Districtsjeugdraad Wilrijk: 

 een positief advies met voorwaarden 
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4. Het advies  
 
 

Vraag 1: Wenst uw district activiteiten waarvoor reservatie nodig is gratis 
te kunnen aanbieden? 
 

Indien ja: dan moet het retributiereglement aangepast worden 
Indien nee: dan is er geen aanpassing nodig 

 

 
Jeugdraad Berchem: 

 Nee 
o Betalend aanbod geeft een engagement van de deelnemer om te komen en 

zekerheid over de opkomst van de kinderen voor de organisator. Het betalende 
systeem werd net ingevoerd omdat het gratis aanbod niet goed verliep. 

 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Niet van toepassing voor district Borgerhout.  
o [noot redactie: district Borgerhout biedt enkel gratis activiteiten aan zonder 

inschrijvingssysteem voor kinderen, tieners en jongeren.] 

 Maar we vinden jullie gooi naar meer toegankelijkheid, door gratis aanbod, een beetje 
dubbel omdat de situatie nog altijd niet helemaal gelijk is. Kinderen die geen betalende 
activiteiten kunnen meedoen, worden nog steeds uitgesloten binnen het betalende 
(kwalitatieve) aanbod. 

 
Jeugdraad Deurne: 

 Geen mening, omdat 
o 10 ouders vonden het huidige tarief goed. 
o 3 ouders vonden het te duur. 

 Opmerking:  
o Niet alle ouders betalen hetzelfde tarief.  
o Mensen met een VT (verhoogde tegemoetkoming) betalen minder.  

 
Jeugdraad Ekeren: 

 Naast het bestaande gratis aanbod (speltrappers) is het zeker nuttig om een extra gratis 
laagdrempelig aanbod te voorzien. 

 
Jeugdraad Merksem: 

 Bij het aanbieden van gratis activiteiten krijgt elk kind een kans om mee te doen. Ongeacht 
de financiële situatie waarin het kind opgroeit. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 Ja 
o Omdat men de drempels voor activiteiten zo laag mogelijk dient te houden. De 

drempel is hoger door het geld. De financiële drempel heeft een sterk effect.  
o Dit om een doelgroep aan te trekken die het moeilijk heeft om te participeren aan 

georganiseerde activiteiten. 
o Je straft het kind door het betalend te maken. 
o Gratis komen spelen is belangrijk. 
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o In het huidige systeem is er een apart VT-tarief voorzien. Dit moet zeker behouden 
blijven. 

 

Vraag 2: Denkt u dat het gevaar op concurrentie tussen de districten 
onderling zal stijgen door het aanbieden van een gratis aanbod? 
 

 
Jeugdraad Berchem: 

 Is het niet belangrijker dat er zeker een aanbod is voor elk kind? We denken niet dat 
mensen de hele verplaatsing naar een ander district gaan doen om daar dan geen 2 euro te 
moeten betalen. 

 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Het beïnvloedt de concurrentie inderdaad, maar is geen gevaar, eerder een voordeel. Het 
spoort naar onze mening andere districten aan om ook gratis activiteiten aan te bieden voor 
jongeren. Op die manier bereik je meer kinderen, in plaats van enkel te focussen op wie het 
kan betalen. 

 
Jeugdraad Deurne: 

 Nee 
o Er werd aan de ouders gevraagd of ze zouden inschrijven in een ander district als 

daar gratis activiteiten zijn: 
 5 ouders zouden hun kinderen ook inschrijven in een ander district. 
 8 ouders kiezen ervoor om enkel in Deurne in te schrijven. 

 
Jeugdraad Ekeren: 

 Elk district heeft andere noden. Een district zou dus vrij moeten kunnen zijn om zijn aanbod 
aan te passen naar de noden van zijn district. Het gevaar op concurrentie kan volgens de 
jeugdraad ondervangen worden door goed overleg en goede afspraken tussen de 
jeugddiensten en districten.  

 
Jeugdraad Merksem: 

 Wat wordt er precies bedoeld met concurrentie tussen de districten?  
o De jeugdraadleden gaan ervan uit dat districtsjeugddiensten samenwerken en niet 

noodzakelijk concurrenten van elkaar zijn. 

 Er is geen eensgezind antwoord op deze vraag. Sommigen denken dat concurrentie kan 
stijgen. Anderen denken dat dit geen invloed zal geven. 

 

Vraag 3: Heeft u een effect gemerkt op het aantal deelnemers sinds de 
invoering van het betalend aanbod? 
 
Jeugdraad Berchem: 

 Volgens de laatste getoonde statistieken (door jeugddienst Berchem): een stijging van de 
bezettingsgraad in de meeste districten (zeker voor Berchem, Wilrijk, Ekeren, Berendrecht- 
Zandvliet-Lillo), dus een overwegend positief effect. 
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Jeugdraad Borgerhout: 

 Niet van toepassing voor district Borgerhout.  
o [noot redactie: district Borgerhout biedt enkel gratis activiteiten aan zonder 

inschrijvingssysteem voor kinderen, tieners en jongeren.] 
 
Jeugdraad Ekeren: 

 In Ekeren is er geen daling gemerkt in het aantal inschrijvingen. 
 
Jeugdraad Merksem: 

 De meeste jeugdraadleden kennen het aanbod, maar beschikken niet over de cijfers. 
Daarom is het logisch dat zij geen effect merken. 

 Twee jeugdraadleden kennen de cijfers en merken de daling van het aantal deelnemers op. 
Voor de invoering waren er duidelijk meer deelnemers. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 Het bereik is veranderd sinds de invoering van het betalend aanbod. Bepaalde mensen 
komen niet meer.  

 Er is een verminderde aanwezigheid van mensen die het financieel niet breed hebben. Er 
zou moeten ingezet worden op deze doelgroep en dat is niet mogelijk met de voorwaarden 
die er nu zijn. 

 

Vraag 4: Vindt u dat districten afspraken moeten maken over het 
aanbieden van voor – en na opvang? 
 
Jeugdraad Berchem: 

 Nee, alle districten hebben andere noden dus ook een verschillend aanbod. 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Idealiter zou er inderdaad een voor- en na opvang zijn voor kinderen van ouders die moeten 
gaan werken tijdens activiteiten.  
Voorzie dus in ieder district een voor- en na opvang, zodat het aanbod toegankelijker wordt 
voor iedereen. 

 
Jeugdraad Deurne: 

 Aan de ouders werd gevraagd of ze voor- en na opvang wensten. 
o 5 ouders hebben niet geantwoord 
o 3 ouders willen geen voor of na opvang 
o 6 ouders wensen wel voor of na –opvang 

 Wanneer: 

 Opvang van 8 tot 9 uur: 0 ouders 

 Opvang van 9 tot 10 uur: 1 ouder 

 Opvang van 16 tot 17 uur: 5 ouders 
 
Jeugdraad Ekeren: 

 Indien een district merkt dat er nood is aan voor- en na opvang dan moet dat mogelijk zijn. 
Elk district zou hier dus autonoom moeten in kunnen beslissen. 

 
Jeugdraad Merksem: 
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 De vraag is niet duidelijk. Over welke afspraken gaat het juist? Uren, prijzen, wel of geen 
voor – en na opvang, …? Het is moeilijk om een gefundeerd antwoord te geven op deze 
vraag. 

 Na discussie vinden de meeste jeugdraadleden dat er geen afspraken moeten zijn. Zo kan er 
een ruim en verschillend aanbod ontstaan zodat er voor ieder kind een mogelijkheid is om 
mee te doen. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 Ieder district moet dit voor zichzelf bepalen of er nood is aan voor- en na opvang. 

 Ouders zijn blij met de opvang. 
 

Vraag 5: Kan u zich vinden in het voorstel voor een 0,00 euro tarief? Indien 
nee: welke suggesties hebt u om dit te verbeteren? 
 
Jeugdraad Berchem: 

 Nee, dan creëer je terug de problemen die er tevoren waren. Het is misschien een optie dat 
ze wel betalen maar dat er dan voor de kinderen een vieruurtje wordt voorzien. 

 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Ja, we vinden jullie gooi naar meer toegankelijkheid, door gratis aanbod, een beetje dubbel 
omdat de situatie nog altijd niet helemaal gelijk is. Kinderen die geen betalende activiteiten 
kunnen meedoen, worden nog steeds uitgesloten binnen het betalende (kwalitatieve) 
aanbod. 

 
Jeugdraad Deurne: 

 11 ouders zouden gebruik maken van gratis activiteiten 

 1 ouder niet  

 1 ouder heeft geen antwoord gegeven 
 
Jeugdraad Ekeren: 

 De jeugdraad kan zich hierin vinden. 
 
Jeugdraad Merksem: 

 De jeugdraad is unaniem voorstander van een 0,00 euro tarief. Zo geef je aan iedereen de 
kans om mee te doen en wordt er een drempel weggewerkt. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 Akkoord dat er een 0,00 euro tarief moet worden aangeboden maar niet onder de 
voorwaarden die worden voorgesteld.  

 De voorwaarde over voor- en na opvang is niet van toepassing, deze wordt ook niet 
gebruikt in andere categorieën. 

 De voorwaarde voor kosten voor een extra lesgever moet worden aangepast. 
Bijvoorbeeld: Wat als er iemand gratis of tegen een vrijwilligersvergoeding kan komen 
om een workshop te geven? Dat is niet te vergelijken met de kost voor andere 
workshopbegeleiders. Men stelt voor om hier een maximum bedrag op te pinnen (hoger 
dan €0). 

 De voorwaarden omtrent de maximale kosten van 1,00 euro per kind dienen ook 
aangepast te worden, want dat is erg laag. Men stelt voor een maximale kost van 2,00 
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euro per kind. Dat is de gulden middenweg tussen €1 en €3. 
 

Vraag 6: Vindt u dat er afspraken moeten gemaakt worden over de 
tijdsduur van de activiteiten? (hele dagen, werken met tijdsblokken…) 
 

Indien ja: hebt u suggesties? 
 
Jeugdraad Berchem: 

 Nee, alle districten hebben andere noden dus ook een verschillend aanbod. 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Probeer zoveel als mogelijk activiteiten te doen, maar bekijk ook in je district welke 
tijdsindelingen het best bij je district en het aantal medewerkers passen. 

 
Jeugdraad Deurne: 

 Aan de ouders werd gevraagd welke tijdsduur ze verkiezen: 
o Dagactiviteiten van 10 tot 16 uur:  

 9 ouders 
o Dagactiviteiten van 11 tot 17 uur:  

 6 ouders 
o Halve dag van 9 tot 12 uur:  

 1 ouder 
o Halve dag van 10 tot 13 uur:  

 0 ouders 
o Halve dag van 14 tot 16 uur:  

 1 ouder 
o Halve dag van 15 tot 17 uur:  

 0 ouders 
 
Jeugdraad Ekeren: 

 Ook hier vindt de jeugdraad dat elke districtsjeugddienst het beste de noden in hun district 
kennen. Eenheidsworst is niet nodig. Variëteit is wenselijk.  

 
Jeugdraad Merksem: 

 De meeste jeugdraadleden vinden dat er geen afspraken moeten gemaakt worden. Hoe 
meer variatie in het aanbod, hoe beter. Soms is de tijd ook afhankelijk van de activiteit. Voor 
koken heb je meer tijd nodig als voor een kleine knutselactiviteit. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 De opdeling naar hele en halve dag, zoals het nu is, is prima. Niet wijzigen. 
 

Vraag 7: Bent u akkoord dat ziekte de enige geldige reden is om een 
tegoedbon te krijgen? 
 

Indien nee: welke redenen zou u nog willen opnemen? 
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Jeugdraad Berchem: 

 Nee, overmacht zou ook een geldige reden moeten zijn. Familiale problemen, een sterfte, 
scheiding, …  
o Er moet wel een bewijs worden afgeleverd. 
o Het zou wel verplicht moeten zijn om af te bellen. 
o Annuleren zou ook mogelijk moeten zijn tot 2 weken op voorhand, dan kan een ander 

kind de vrijgekomen plaats nog innemen. 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Hierop kunnen we moeilijk een antwoord geven, omdat we voorstander zijn van gratis 
activiteiten. Dit is toegankelijker voor publiek én handiger in de administratie. Op deze 
manier voorkom je dit probleem. 

 Eventueel kan je per kind een aantal kansen geven (bijvoorbeeld: na x aantal annulaties 
moet je een doktersbriefje binnenbrengen). 
Opmerking: Sommige kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben geen geld 
om de dokter te betalen voor een doktersbriefje. 

 
Jeugdraad Deurne: 

 Ja: 10 ouders 

 Nee: 2 ouders 
 
Jeugdraad Ekeren: 

 Er zijn vermoedelijk meer situaties waar een tegoedbon op zijn plaats zou zijn. De jeugdraad 
denkt hier bijvoorbeeld aan overlijden van naaste familie, … 

 
Jeugdraad Merksem: 

 Neen, er moeten nog andere mogelijkheden zijn (bv. begrafenis, …) 
 
Jeugdraad Wilrijk: 

 Niet akkoord.  
o Wat in geval van overlijdens of overmacht?  
o De jeugdraad stelt voor om 3 keer per jaar afwezig te mogen zijn (zonder 

doktersbriefje, op voorwaarde dat ze verwittigen voor aanvang van de activiteit). Nu 
is er een nultolerantie en dat benadeeld in de eerste plaats mensen met een 
financieel moeilijke situatie. Ook voor activiteiten binnen de €0-categorie moet dit 
mogelijk zijn. 

o Is er een mogelijkheid tot een reservelijst?  
o Kan deze automatisch worden opgesteld? 
o Een automatisering van de reservelijst die bij activiteiten wordt aangemaakt zou het 

flexibeler maken om last minute plaatsen op te vullen. 
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Wat vinden de jeugdraden van het ‘voorsteladdendum’? 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 

 Breed publiek: Het is belangrijk om met zo’n activiteiten een zo breed mogelijk publiek te 
bereiken, en door enkel betalende activiteiten aan te bieden, vallen er veel kinderen uit de 
boot. Voor deze doelgroep is er dus zeker een alternatief nodig. 

 VT-tarief: Er is momenteel ook een VT-statuut, maar voor vele ouders zijn zelfs ook deze 
prijzen te hoog. Als tussenoplossing stelt de jeugdraad voor om het VT-tarief te verlagen 
naar €0 i.p.v. €2. Onafhankelijk van het tarief melden ze ook dat dit voor ouders een enorm 
hoge drempel kan zijn om aan te geven dat zij wegens VT recht hebben op een verlaagde 
deelnameprijs. Niet elke ouder durft dit telkens toe te geven tegenover onbekenden, nl. 
baliemedewerkers waarbij ze hun betaling in orde moeten brengen. 

 Voorbeeld van verdoken armoede: De scouts gaat jaarlijks op weekend en op kamp met 
hun afdelingen. Onlangs hadden ze bekend gemaakt dat ze de prijs van hun weekend met 
€5 zouden moeten verhogen om uit te kosten te komen. Door deze prijsverhoging zijn er 
kinderen die plots niet meer mee op weekend kunnen omdat dit te duur werd voor de 
ouders. De scouts vond dit een zeer jammer voorbeeld want zij streven ernaar om alle 
kinderen te bereiken en plezier te laten beleven, ongeacht hun financiële achtergrond. 

 
Jeugdraad Ekeren: 

 Extra aanbod voor kwetsbare doelgroepen. 
 
Jeugdraad Merksem: 

 De mogelijkheid om gratis activiteiten aan te bieden is goed. Het werkt drempelverlagend en geeft 
minderbegoeden de kans om hun kinderen een nuttige vrijetijd besteding te laten doen. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 Het is goed als er een 0,00 euro tarief komt want dat is nodig om een bepaalde doelgroep te 
bereiken. 

 

 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 
 
Jeugdraad Berchem: 

 Geen 0 € tarief: de zekerheid dat het betalende aanbod biedt, zowel voor deelnemer als 
organisator, is goed.  

 Dat er enkel een tegoedbon wordt gegeven bij ziekte, er zijn nog andere vormen van 
overmacht. 

 
Jeugdraad Ekeren: 

 Beperkte mogelijkheden binnen de nieuwe categorie activiteiten.  
 
Jeugdraad Wilrijk: 

 De voorwaarden die er nu zijn maken het moeilijk/onmogelijk om een breed aanbod van 
activiteiten te organiseren. 

 

Bedreiging 
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Jeugdraad Wilrijk: 

 Vrijheid en flexibiliteit in het organiseren van activiteiten wordt beperkt door deze 
voorwaarden. 
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Opmerkingen 
 
Jeugdraad Berchem: 

 Is het niet te vroeg om dit nu al aan te passen aangezien het aanbod nog geen jaar gewijzigd 
is? 

 Het is belangrijk te blijven waken over de verhouding betalend aanbod/gratis open aanbod, 
zodat de noden worden ingevuld. 

 
Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 

 Jeugdraad als deskundige: De jeugdraad heeft een vertegenwoordiging vanuit 
jeugdbewegingen, nl. leiding die wekelijks met de doelgroep in aanraking komen. Zij kunnen 
een goede inschatting maken van de kinderen uit ons district en zij geven ook aan dat er 
veel verdoken armoede is. De jeugdraad vindt het belangrijk dat hun mening hierin gehoord 
wordt, want zij zien zichzelf als deskundigen op dat vlak. 

 Cijfers: De deelnamecijfers van de voorbije zomervakantie waren lager t.o.v. de 
zomervakantie van 2015. Het was ook opvallend dat er bepaalde kinderen (vaste klanten) 
niet meer naar de activiteiten kwamen. 

 Annuleren: Ook bij een overlijden binnen de familie zou men een activiteit terugbetaald 
moeten krijgen. Men moet ook ouders aanmoedigen om hun kind te annuleren als men niet 
aanwezig kan zijn. Enkel zo kunnen de vrije plekjes weer ingevuld worden door andere 
kinderen en is de kans groter dat activiteit volzet zijn. Nu blijft er een groot verschil tussen 
het inschrijfaantal voor de activiteit en het effectief deelnemersaantal na de activiteit. 
Voorstel: Kan de wachtlijst terug in gebruik genomen worden? Zo kunnen de jeugddiensten 
sneller anticiperen op geannuleerde plekjes. 

 De jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo ziet graag een combinatie van zowel gratis als 
betalende activiteiten, kortom een aanbod voor ieder wat wils. Ze begrijpen zeker dat niet 
alles gratis kan zijn, maar de stad moet proberen om rekening te houden met al zijn 
inwoners. De bedenkingen en adviezen staan in hierboven. 

 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Hierop kunnen we moeilijk een antwoord geven, omdat we voorstander zijn van gratis 
activiteiten. Dit is toegankelijker voor publiek én handiger in de administratie. Op deze 
manier voorkom je dit probleem. 

 Eventueel kan je per kind een aantal kansen geven (bijvoorbeeld: na x aantal annulaties 
moet je een doktersbriefje binnenbrengen). 
Opmerking: Sommige kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen hebben geen geld 
om de dokter te betalen voor een doktersbriefje. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 Jeugdraad Wilrijk geeft unaniem positief advies voor het invoeren van een €0-tarief, maar is 
niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van de categorie. De bedenkingen en 
adviezen staan in hierboven. 

 

Kansen 
 
Jeugdraad Berchem: 

 Om het aanbod niet gratis te maken maar een compensatie te voorzien zoals een vieruurtje 
of drankjes voor de kinderen. 

 



18 
   

Jeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 

 Samenwerking met ruilwinkel Polderhart: Er kan misschien samengewerkt worden met de 
ruilwinkel, aangezien zij ook goede contacten hebben met vele ouders uit de lagere sociale 
klassen. Indien de deelnameprijzen aanvaardbaar zijn, kunnen zij ouders ook voorverwijzen 
naar het a-kaartaanbod. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 
Mits voorgestelde wijzigingen worden toegepast zijn er mooie kansen om een doelgroep die het nodig heeft 
te bereiken. 

 

 

 
 

 
 


