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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/gemeenteraad juni 2016 

 

Onderwerp van de adviesvraag: nieuwe adviesvraag mbt de uitleendienst, die vanaf 1/1/2016 een 

stedelijke dienst wordt. 

 

Datum ontvangst adviesvraag door het adviesorgaan: 20/04/2016 

 

Adviestermijn: 6 weken (5 weken voor opmaak advies + 1 week voor opmerkingen) 

Data inleveren advies bij Stedelijke jeugddienst/ Roel Camps: 04/05/2016 (deadline 18/05/2016) 
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1. Gegevens adviesverloop 

 

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. 

 

1.1 Hoe verliep het adviesproces? 

 

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

 

• We bespraken de adviesvraag aan de hand van dit sjabloon op de vergadering van Jeugdraad 

Berchem van 03/05/2016. 

 

 

Wat is jullie beslissing?  

 

• De districtsjeugdraad Berchem vond de adviesvraag wel relevant voor het belang van 

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

 

Wie hebben jullie betrokken/bevraagd bij dit advies?  

 

• De jeugdraadsleden die op de vergadering aanwezig waren. 

 

Hoe hebben jullie de relevantie doelgroepen betrokken? 

 

• We bespraken de adviesvraag aan de hand van dit sjabloon op de vergadering van Jeugdraad 

Berchem 03/05/2016. 
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2 Gegevens van de adviesgevers 

 

2.1 Geslacht 

 

 

geslacht aantal  

meisje 3 

jongen 9 

onbekend 

 totaal 12 

 

2.2 Leeftijd 

 

 

Hoe oud ben je? 

leeftijd aantal % 

onbekend   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18 1  

19 1  

20 2  

21 2  

22 1  

23 2  

24 2  

25   

26   

27 1  

28   
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2.3 Woonplaats 

 

 

Woonplaats 

  aantal % 

Antwerpen   

*Antwerpen 2000   

*Antwerpen 2018   

*Antwerpen 2020 1  

*Antwerpen 2030   

*Antwerpen 2050   

*Antwerpen 2060 1  

Berchem 2600 3  

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040   

Borgerhout 2140   

Deurne 2100   

Ekeren 2180   

Hoboken 2660   

Merksem 2170   

Wilrijk 2610   

een andere gemeente: 2640 5  

een andere gemeente: 2650 1  

een andere gemeente: 2500 1  

totaal 12 

  

 

2.4 Wat is de inhoudelijke vorm van het advies?  

  

In de vorm van een SWOT-analyse gaf de districtsjeugdraad advies. 

o Wat vinden ze goed of sterk? 

o Wat vinden ze niet goed of zwak? 

o Wat vinden ze een bedreiging? 

o Wat vinden ze een kans? 

o Opmerkingen 

o Vragen aan de stad] 

 

 

2.5 Type advies 

 

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

De jeugdraad geeft voor deze adviesvraag: 

 

29   

30   

totaal 12 
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• blanco advies: 

o Zoals een swot-analyse, je geeft zowel sterke als zwakke punten aan bijvoorbeeld 
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3. Invultabellen per wijziging 

 

Per wijziging werden de vragen en opmerkingen van jeugdraad  in de tabel ingevuld. 

3. Het advies 

 

Titel:  boete van 5€/dag bij laattijdig inleveren 

• Wanneer materiaal laattijdig wordt ingeleverd blijft de retributie doorlopen en is een boete 

van 5,00 euro per stuk, per dag verschuldigd. In plaats van enkel een boete van 5,00 euro te 

voorzien. è Anders is het in sommige gevallen voordeliger om de boete te betalen i.p.v. de 

retributie. 

 

 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening  

 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

•  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 

wijziging? 

•  

Vragen aan college/gemeenteraad 

• krijg je een herinnering wanneer je 

vergeet in te leveren? Is er een 

maximum boete? 

Bedreiging 

•  

Opmerkingen 

 

 Kansen 

•  

 

 

 

Titel:  boete van 10€ bij niet-opgerolde kabels 

• Nieuwe bepaling: Wanneer kabels van het materiaal niet opgerold worden teruggebracht, 

wordt een boete van 10,00 euro aangerekend per niet-opgerolde kabel. è Werkhaven heeft 

hiermee veel bijkomend werk mee; 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 

 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening 

(schrappen wat niet past) 

 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

•  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 

wijziging? 

•  
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Vragen aan college/gemeenteraad 

wordt bij ophaling of levering hier duidelijk 

over gecommuniceerd, wordt hier de aandacht 

op gevestigd?  

Wat is “goed opgerold”? Wordt er getoond of 

uitgelegd hoe de kabels opgerold moeten 

worden? 

Ksa Berghemerburcht kregen meermaals 

kapotte kabels mee. Wordt er dan ook extra op 

gelet geen dat huurders geen kapot materiaal 

meekrijgen? 

 

Bedreiging 

•  

Opmerkingen 

10€/kabel lijkt overdreven veel, als te laat 

binnenbrengen slechts 5€ kost.  

wordt bij ophaling of levering hier duidelijk 

over gecommuniceerd, wordt hier de aandacht 

op gevestigd?  

Wat is “goed opgerold”? Wordt er getoond of 

uitgelegd hoe de kabels opgerold moeten 

worden? 

Ksa Berghemerburcht kregen meermaals 

kapotte kabels mee. Wordt er dan ook extra op 

gelet geen dat huurders geen kapot materiaal 

meekrijgen? 

 Kansen 

•  

 

 

Titel:  niet commerciële doeneinden 

• Toevoeging bij jongeren die zelf een evenement willen organiseren: voor niet commerciële 

doeleinden; 

•  

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 

 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening 

(schrappen wat niet past) 

 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

•  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 

wijziging? 

•  

Vragen aan college/gemeenteraad 

wordt een inzamelactie van een 

jeugdbeweging bekeken als een commercieel 

doeleind? 

Bedreiging 

•  
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Opmerkingen 

 

 Kansen 

•  

 

 

 

Titel:  de tarieven kunnen worden aangepast bij beslissing van het college 

• Nieuwe bepaling: Wanneer kabels van het materiaal niet opgerold worden teruggebracht, 

wordt een boete van 10,00 euro aangerekend per niet-opgerolde kabel. è Werkhaven heeft 

hiermee veel bijkomend werk mee; 

Wat stond er vroeger en wat staat er nu: 

 

De jeugdraad heeft hierover WEL een mening 

(schrappen wat niet past) 

 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 

•  

Wat vind je niet goed of zwak aan deze 

wijziging? 

•  

Vragen aan college/gemeenteraad 

indien de prijzen dan stijgen, is dit negatief. 

De uitleendienst is de enige dienst waar de 

prijzen nog haalbaar zijn voor 

jeugdverenigingen. Wordt over eventuele 

prijsstijgingen advies gevraagd aan de 

jeugdraden  

Bedreiging 

•  

Opmerkingen 

 

 Kansen 

•  

 

 

 


