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Invulsjabloon advies:  

Voorstel delegatiebesluiten 

binnengemeentelijke decentralisatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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: college 

 

Onderwerp van de adviesvraag: voorstel delegatiebesluit binnengemeentelijke decentralisatie 

 

Verzenddatum adviesvraag: 3 april 2017 3 mei 2017 

 

Door de gemeenteraad vastgelegde adviestermijn: 6 weken  

(5 weken voor opmaak advies + 1 week voor redactionele verwerking) 

Data inleveren advies: 8 mei 2017 
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1. Waarover gaat de adviesvraag? 

 

Deze korte samenvatting kan helpen om de grote lijnen te begrijpen. Lees dus het hele voorstel door 

om deze adviesvraag in een volledige context te zien. 

 

Wat is een delegatiebesluit? 

• Dit is een besluit waarin de bevoegdheden van een bestuursorgaan worden overgedragen 

naar een ander bestuursorgaan. 

• In dit geval is er een voorstel: 

o om bevoegdheden van college van burgemeester en schepenen over te dragen naar 

de districtscolleges 

o om bevoegdheden van de gemeenteraad over te dragen naar de districtsraden. 

 

Hoe is het voorstel opgebouwd? 

• In hoofdstuk 1 vinden jullie een algemene toelichting. 

• In hoofdstuk 2:  

o vinden jullie een opsomming van de bevoegdheidsoverdrachten waarover advies 

wordt gevraagd, 

o vinden jullie de motivatie voor de overdracht van deze bevoegdheden, 

o vinden jullie informatie over de financiële middelen voor deze overdracht van 

bevoegdheden, 

o vinden jullie informatie over samenwerking. 

 

 

2. Gegevens adviesproces 

 

In dit deel vul je in wie betrokken was en hoe het advies tot stand kwam. Zo wordt op een 

transparante manier kenbaar gemaakt aan het college en de gemeenteraad hoe het advies tot stand 

kwam, wie er aan heeft meegewerkt en welke kinderen, tieners en jongeren mee hun mening 

hebben gegeven. 

 

2.1 Hoe namen jullie de beslissing om in te gaan de adviesvraag? 

 

De nota werd overlopen op de jeugdraad. 

 

 

[Schrap wat niet past en motiveer het antwoord:] 

• De districtsjeugdraad …… vond de adviesvraag wel relevant voor het belang van kinderen, 

tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vond de tijd om een advies te geven. 

• De districtsjeugdraad … vond de adviesvraag wel relevant voor het belang van kinderen, 

tieners, jongeren en jeugdverenigingen maar had geen tijd om een advies te geven door …. 

• De districtsjeugdraad …… vond de adviesvraag niet relevant voor het belang van kinderen, 

tieners, jongeren en jeugdverenigingen en gaf geen advies.  
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• De districtsjeugdraad …… gaf geen antwoord of ze de adviesvraag al dan niet relevant 

vonden voor het belang van kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen en gaf geen 

advies. 

• Of nog iets anders. 

  

2.2 Wie hebben jullie betrokken/bevraagd bij dit advies?  

 

De leden van de jeugdraad. 

 

2.3 Hoe hebben jullie de relevantie doelgroepen betrokken? 

 

De nota werd verduidelijkt tijdens de jeugdraad en de jongeren konden hier hun vragen stellen. 
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3 Gegevens van de adviesgevers 

 

3.1 Geslacht 

 

[typ het aantal jongens en meisjes die allemaal meewerkten, hun mening gaven over dit advies]  

 

geslacht aantal  

meisje 6 

jongen 11 

onbekend 0 

totaal 17 

 

3.2 Leeftijd 

 

[typ per leeftijd de aantallen van de personen die mee werkten aan dit advies, hun mening gaven. Je 

moet de percentages niet invullen. ] 

 

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16 1  

17   

18 1  

19 3  

20 4  

21   

22 3  

23 1  

24 2  

25 2  

26   
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3.3 Woonplaats 

 

[typ hier per postcode het aantal personen dat in die postcode woont; die mee werkten, hun mening 

gaven. Je moet geen percentages invullen.] 

 

Woonplaats 

  aantal % 

Antwerpen 3  

*Antwerpen 2000 1  

*Antwerpen 2018 1  

*Antwerpen 2020   

*Antwerpen 2030   

*Antwerpen 2050   

*Antwerpen 2060 1  

Berchem 2600 7  

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040   

Borgerhout 2140   

Deurne 2100 2  

Ekeren 2180   

Hoboken 2660   

Merksem 2170   

Wilrijk 2610   

een andere gemeente 5  

onbekend   

totaal 17 

  

 

 

3.4 Type advies 

 

De jeugdraad bepaalt zelf hoe een advies geagendeerd wordt op het college en de gemeenteraad.  

De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag: 

 

[schrap wat niet past en motiveer het antwoord] 

• SWOT advies: 

o Zoals een swot-analyse, je geeft advies over de sterke, zwakke elementen, 

bedreigingen en kansen. 

• een negatief advies 

o je geeft aan als adviesraad dat je helemaal niet akkoord bent. 

• een positief advies mits voorwaarden 

27   

28   

29   

30   

totaal 
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o je geeft aan als adviesraad dat je akkoord bent maar dat je opmerkingen hebt. 

• een positief advies 

o je geeft aan als adviesraad dat je akkoord bent. 

Het advies van de jeugdraad van Berchem is niet uitsluitend negatief, maar ook niet uitsluitend 

positief. De leden van de jeugdraad hebben een opsomming gemaakt van de verschillende punten 

die zij belangrijk vonden.  
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4. Het advies 

 

Het document in de bijlagen ‘delegatiebesluiten_voorstel_20170331.pdf’ is het document waarover 

er advies gevraagd wordt. 

 

Onderstaande lege tabel kan gebruikt worden om alle meningen te verzamelen en om een advies te 

formuleren. Als jullie over meerdere elementen advies willen geven, dan kan je tabel kopiëren. 

 

 

Wat vinden jullie van het voorstel delegatiebesluiten? 

De jeugdraad heeft hierover WEL een /GEEN 

mening (schrappen wat niet past) 

 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

• Dat er in de verdeelsleutel rekening word 

gehouden met het aantal inwoners per 

district en met de bevolkingsdichtheid. 

• Door de decentralisatie is er 1 duidelijk 

aanspreekpunt voor de jongeren. Dit is 

gemakkelijker. 

• De erkenningen van de jeugdverenigingen 

blijft op stedelijk niveau. Zo blijft de 

regelgeving hierover beter bewaakt. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 

wijziging? 

• Door de decentralisatie van de subsidies 

kunnen er grote verschillen komen in de 

ondersteuning en de toelagen die 

jeugdbewegingen kunnen krijgen. Zo kan 

je arme en rijke verenigingen krijgen, of 

shopgedrag voor subsidies.  

• De jeugdraad vindt dat alle Antwerpse 

jeugdverenigingen gelijk moeten worden 

behandeld, volgens een zelfde 

reglement. 

• De jeugdraad vindt het raar dat de 

werkingssubsidies gedecentraliseerd 

zouden worden, aangezien de erkenning 

nog steeds stedelijk gebeurt. 

Vragen aan college/gemeenteraad 

• De nota is zeer uitgebreid en niet 

overzichtelijk voor jeugd. De info blijft 

ook erg vaag. Kan er een duidelijke 

versie opgemaakt worden? 

• Blijft er na de decentralisatie dan nog 

steeds een schepen van jeugd op 

stedelijk niveau? 

• Als dit voor de volgende legislatuur is, 

kunnen zij deze beslissing dan nog 

terugdraaien / naast zich neerleggen? 

• Zou er een jaarlijkse compromis tussen 
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de districten gevormd kunnen worden, 

zodat de subsidies eerlijk verdeeld 

worden of de reglementen op elkaar 

afgestemd?  

Bedreiging 

• De jeugdraad heeft schrik dat er een 

groot verschil gaat komen binnen de 

districten qua subsidies.  

• Er ligt een zeer grote 

verantwoordelijkheid bij de lokale 

schepenen.  

• Gaat hierdoor geen concurrentie 

ontstaan tussen de districten? 

Opmerkingen 

• Kan de verdeling van de middelen niet 

nog uitgebreider? Bekeken naar gelang 

het aantal personen binnen een 

bepaalde bevolkingsgroep.  

• Worden de erkenningssubsidies dan 

verdeeld naar gelang hoeveel 

jeugdverenigingen een district heeft? 

• Kan er een verplichting worden 

opgelegd aan het district voor de inzet 

van budget. Maw voor jeugd rekening 

houden met het percentage jeugd in het 

district, en dat een minimum budget dan 

aan jeugd besteed moet worden. 

 Kansen 

• Door maar 1 aanspreekpunt te hebben, is 

het voor jongeren duidelijk waar zij alle 

juiste informatie kunnen vinden. 

 

 

 


