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Advies: Voorstel aankoop materiaal 
audiovisuele uitleendienst  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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. 
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college september 2014 

 
  

Advies voor: Stad Antwerpen 
 
Onderwerp van de adviesvraag: aankoopvoorstellen van de uitleendienst  
 
Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 12 oktober 2016  
 
Adviestermijn: 6 weken 
 
Datum advies: 20/10/2016 
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1. Reden advies 
 
De stad Antwerpen heeft een uitleendienst met audiovisueel materiaal. De uitleendienst is in de 
eerste plaats bedoeld voor Antwerpse jeugdverenigingen en Antwerpse jongeren. De uitleendienst 
bevat voornamelijk audio materiaal, licht, video, … 
Jaarlijks investeert de stad Antwerpen in het vervangen van versleten/verouderd materiaal en in het 
aankopen van nieuw materiaal. 
 
Om er zeker van te zijn dat het materiaal dat aangekocht zal worden, afgestemd is op de noden van 
jongeren en het jeugdwerk, wordt een voorstel van aankooplijst ter advies voorgelegd aan de 
jeugdraad stad Antwerpen.  
 
Stad Antwerpen onderzocht de ontleningen van het afgelopen jaar (2015). Materiaal dat niet 
beschikbaar was omdat er meer vraag was dan aanbod, werd eerst opgenomen in de lijst. 
 
Meer info over de uitleendienst: www.uitleen.be 
 

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. 
 

2.1 Hoe verliep het adviesproces? 
Op woensdag 12 oktober ontvingen alle districtsjeugdraden de adviesvraag over het voorstel tot 
aankoop van nieuwe materiaal voor de audiovisuele uitleendienst. 
 
Hieronder vindt u kort het adviesverloop van deze adviesvraag, gevolgd door het advies.  
 
De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo vond de adviesvraag relevant voor het belang van 
kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen en vond de tijd om een advies te geven. De 
districtsjeugdraden kwamen tot deze beslissing door: 
Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 20 oktober 2016. De 
voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies opgemaakt. 
 
De jeugdraad van de stad Antwerpen bestaat uit de som van de negen districtsjeugdraden.  

 De adviesvraag werd doorgemaild naar alle districtsjeugdraden en jeugdconsulenten.  

 Een jeugdconsulent deed nadien het redactioneel werk om alle gegeven adviezen over de 
wijzigingen te bundelen tot een overzichtelijk document. 

 

2.2 Gegevens van de adviesgevers. 
 

2.2.1 Geslacht 

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

gender aantal  

http://www.uitleen.be/
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meisje 2 

jongen 3 

onbekend 0 

totaal 5 

 

2.2.2 Leeftijd 

In deze tabel staan de specifieke aantallen per leeftijd van de adviesgevers. 
 

leeftijd aantal 

onbekend 0 

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 0 

17 0 

18 1 

19 1 

20 0 

21 1 

22 0 

23 0 

24 1 

25 1 

26 0 

27 0 

28 0 

29 0 

30 0 

 

2.2.3 Woonplaats 

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

Woonplaats 

  aantal 
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Antwerpen 0 

*Antwerpen 2000 0 

*Antwerpen 2018 0 

*Antwerpen 2020 0 

*Antwerpen 2030 0 

*Antwerpen 2050 0 

*Antwerpen 2060 0 

Berchem 2600 0 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 5 

Borgerhout 2140 0 

Deurne 2100 0 

Ekeren 2180 0 

Hoboken 2660 0 

Merksem 2170 0 

Wilrijk 2610 0 

een andere gemeente 0 

onbekend 0 

totaal 5 

 

een andere gemeente namelijk 

gemeente aantal  

    

    

    

    

    

    

    

    

totaal   

 

2.3 Wat is de inhoudelijke vorm van het advies?  
In punt 3 staat het voorstel voor aankoop van nieuwe materialen waarover de districtsjeugdraden 
advies konden geven. 
 

o Wat vinden ze goed of sterk aan het voorstel? 
o Wat vinden ze niet goed of zwak aan het voorstel? 
o Wat vinden ze een bedreiging? 
o Wat vinden ze een kans? 
o Vragen 
o Opmerkingen 

 
 
De inhoudelijke vorm van het advies is een SWOT-analyse.  
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2.4 Positief of negatief advies 
Kies hoe je wilt dat dit advies geagendeerd wordt: 

 Een positief advies 

 Een positief advies mits voorwaarden 

 Een negatief advies 
 

 De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag een positief advies. 
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3. Voorstel aankooplijst materialen audiovisuele 

uitleendienst  
 

3.1 Voorstel op basis van onvoldoende beschikbaar materiaal 
 

voorstel aan te kopen materiaal 2016 Uitleen.be    

  aantal  prijs per stuk exl btw prijs excl btw prijs incl btw Motivatie 

Lichtstatieven 8 96,75 774,00 936,54 

Vervanging: De huidige 

statieven zijn door jaren 

gebruik versleten en niet meer 

uitleenbaar. 

Pioneer DJM-

900NXS2 
1 1.954,15 1.954,15 2.364,52 

Extra: Deze toestellen worden 

zeer veel uitgeleend en zijn nu 

regelmatig niet beschikbaar 

voor de klant. 

Pioneer CDJ-

2000NXS2 
2 1.954,15 3.908,30 4.729,04 

Extra: Deze toestellen worden 

zeer veel uitgeleend en zijn nu 

regelmatig niet beschikbaar 

voor de klant. 

Flightcases CD 

spelers ROAD 

READY type: rrc-

rrcdj2000n 

4 97,3 389,20 470,93 
Extra en vervanging: 

Bescherming tijdens transport 

van de Pioneer CDJ2000NXS2 

Flightcases Mixer 

ROAD READY 

type: rrc-

rrdjm900nxs2 

1 97,3 97,30 117,73 
Extra: Bescherming tijdens 

transport van de Pioneer DJM-

900NXS2 

Luidsprekers 

Actief Full range: 

JBL PRX725 JBL 

PRX 725 

1 1.165,96 1.165,96 1.410,81 

Extra: Deze luidsprekers zijn 

nodig in het assortiment omdat 

we ze voor onze pa en dj sets 

(meest ontleende sets) te kort 

komen om de vraag van de 

klant bij te houden . 

totaal     8.288,91 excl 10.029,58 incl   
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De jeugdraad heeft hierover WEL een /GEEN 
mening (schrappen wat niet past) 
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
De jeugdraad heeft vertrouwen in de knowhow 
van de mensen van de uitleendienst. 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 
wijziging? 

Graag een duidelijke omschrijving van de 
materialen want niet iedereen begrijpt deze 
merknamen en types. Eventueel kunnen er 
foto’s toegevoegd worden. 

Vragen aan college/gemeenteraad 
/ 

Bedreiging 
/ 

Opmerkingen 
/ 

 Kansen 
/ 

 

 


