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Advies:  
Reglement erkenning jeugdverenigingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 
 

Onderwerp van de adviesvraag: reglement erkenning jeugdverenigingen 
Adviestermijn: 6 weken (5 weken voor opmaak advies + 1 week voor opmerkingen) 

Deadline: 19/03/2018 
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1. Waarover gaat de adviesvraag? 
 
De stad vraagt de jeugdraad om advies over het stedelijke reglement voor de erkenning van 
jeugdvereniging. Het erkennen van jeugdverenigingen is een bovenlokale bevoegdheid. 
Het reglement bevat volgende onderdelen: 

 definitie van de erkenning 

 criteria en procedure 

 beoordeling- en beslissingswijze 

 slotbepalingen 
 
De reglementen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De adviesraden kregen volgende documenten als bijlage: 
 

20180207 Stedelijk 

reglement voor de erkenning als jeugdvereniging.pdf
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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 gemeenteraad 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 de ondersteunende 
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 een advies te geven: 

 De districtsjeugdraad Berchem 

 De districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

 De districtsjeugdraad Borgerhout 

 De districtsjeugdraad Deurne 

 De districtsjeugdraad Ekeren 

 De districtsjeugdraad Hoboken  

 De districtsjeugdraad Merksem  

 De districtsjeugdraad Wilrijk 
 
Volgende districtsjeugdraad vond de adviesvraag relevant voor het belang van kinderen, tieners, 
jongeren en jeugdverenigingen maar vonden geen tijd om advies te geven: 

 De districtsjeugdraad Antwerpen 
 

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

 Districtsjeugdraad Berchem: 
o ‘De adviesvraag werd op de bijeenkomst van de jeugdraad besproken op dinsdag 13 

maart 2018.’ 

 Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
o ‘Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 22 februari 

2018. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.’ 

 De districtsjeugdraad Borgerhout: 
o ‘We hebben met de kerngroep een vergadering ingepland. Tijdens de kerngroep 

hebben we het voorstel doorgenomen en een advies geformuleerd. Dit advies hebben 
we op de jeugdraad voorgesteld en aan de hand van hun inbreng hebben we het 
advies nog aangepast.’ 

 Districtsjeugdraad Deurne: 
o ‘De jeugddienst stuurde de vraag door naar de Deurnse jeugdverenigingen en 

organiseerde een vergadering.’  

 Districtsjeugdraad Ekeren: 
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o ‘De voorzitter van de jeugdraad besprak dit met de jeugdconsulent en plaatsten het 
op de agenda van de bijeenkomst van de Ekerse jeugdraad.’ 

 Districtsjeugdraad Hoboken:  
o ‘Tijdens een bijeenkomst en digitaal.’ 

 Districtsjeugdraad Merksem: 
o ‘Deze adviesvraag werd geagendeerd op de jeugdraad van donderdag 22 februari 

2018. De voorstellen werden gezamenlijk besproken en zo werd er een advies 
opgemaakt.’ 

 Districtsjeugdraad Wilrijk: 
o ‘De kerngroep van de jeugdraad heeft besloten om de adviesvraag door te sturen 

naar en voor te leggen aan de leden van de jeugdraad.’ 
 

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

 Districtsjeugdraad Berchem: 
o  ‘De verschillende Berchemse jeugdverenigingen zijn vertegenwoordigd op de 

jeugdraad van Berchem. Aangezien het over hen gaat is er verder niemand betrokken 
bij deze adviesvraag.’ 

 Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
o ‘De leden van de jeugdraad’ 

 De districtsjeugdraad Borgerhout: 
o ‘Jongeren uit verschillende jeugdorganisaties uit Borgerhout bijeengebracht tijdens 

een jeugdraad. We hebben reclame gemaakt via mail en Facebook. Op de jeugdraad 
gaven we een uiteenzetting over de inhoudelijke lijnen van het beleidsvoorstel.’ 

 Districtsjeugdraad Deurne: 
o ‘De vraag voor advies werd doorgestuurd naar de verschillende Deurnse 

jeugdverenigingen. De leden en leiding konden antwoorden via mail of tijdens de 
vergadering.’ 

 Districtsjeugdraad Ekeren: 
o ‘De vertegenwoordigers en groepsleiding van de jeugdbewegingen in Ekeren werden 

betrokken op een bijeenkomst van de jeugdraad.’ 

 Districtsjeugdraad Hoboken:  
o ‘Scouting Hoboken, jeugdhuis Joh, Gouw Antwerpen, Gewest zak Chiro’ 

 Districtsjeugdraad Merksem: 
o ‘De leden van de jeugdraad.’ 

 Districtsjeugdraad Wilrijk: 
o De voorgaande jeugdraden werden de aanwezigen reeds gebriefd over de komende 

adviesvraag omtrent de erkenning en het belang voor hun werking om hierover mee 
het advies vorm te geven. De afwezigen konden het belang hiervan lezen in het 
verslag. 

o Het nieuwe voorstel erkenning werd mee verstuurd met de uitnodiging voor de 
vergadering van jeugdraad Wilrijk op 19 februari 2018. Afwezigen voor deze 
vergadering werd gevraagd hun opmerkingen vooraf te bezorgen. 

o Het voorstel erkenning werd uiteindelijk besproken op maandag 19 februari in 
aanwezigheid van schepen van jeugd Hans Ides en de jeugdconsulent. 

 De leden van jeugdraad Wilrijk, m.b. groepsleiding en leiding van 
jeugdverenigingen met personen van 17 tot en met 30 jaar. 

 Geen niet-georganiseerde jeugd betrokken’. 
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2.4 Gegevens van de adviesgevers. 
 
In totaal werkten 101 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  

meisje 39 

jongen 62 

onbekend 0 

totaal 101 

 

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. 
 

 

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

Woonplaats 

  aantal 

Antwerpen 7 

*Antwerpen 2000 0 

*Antwerpen 2018 4 

*Antwerpen 2020 1 

*Antwerpen 2030 0 

*Antwerpen 2050 0 

*Antwerpen 2060 2 

Berchem 2600 7 

Berendrecht-Zandvliet-Lillo 2040 0 

Borgerhout 2140 12 

Deurne 2100 19 

Ekeren 2180 9 

Hoboken 2660 6 

leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal leeftijd aantal 

1 jaar 0  9 jaar 0 17 jaar 2 25 jaar 3 

2 jaar 0 10 jaar 0 18 jaar 9 26 jaar 2 

3 jaar 0 11 jaar 0 19 jaar 14 27 jaar 1 

4 jaar 0 12jaar 0 20 jaar 25 28 jaar 2 

5 jaar 0 13 jaar 0 21 jaar 12 29 jaar 1 

6 jaar 0 14 jaar 0 22 jaar 6 30 jaar 1 

7 jaar 0 15 jaar 0 23 jaar 7 onbekend 9 

8 jaar 0 16 jaar 0 24 jaar 3 totaal 101 
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Merksem 2170 30 

Wilrijk 2610 8 

een andere gemeente 0 

onbekend 3 

totaal 101 

 

 

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 positief advies 
 

Districtsjeugdraad Berendrecht-Zandvliet-Lillo: 
 een positief advies 

 
Districtsjeugdraad Borgerhout: 

 een positief advies met voorwaarden 
 
Districtsjeugdraad Deurne: 

 een positief advies 
 
Districtsjeugdraad Ekeren: 

 een positief advies 
 
Districtsjeugdraad Hoboken: 

 een positief advies 
 
Districtsjeugdraad Merksem: 

 een positief advies 
 
Districtsjeugdraad Wilrijk: 

 een positief advies 
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4. Advies over de inhoudelijke wijzigingen 
 
 

Wat vind je goed of sterk aan deze wijziging? 
 

 

Jeugdraad Borgerhout:  

 De jeugdraad nam de advies vraag door. Het is duidelijk voor de jeugdraad dat in het kader 
van de decentralisatie enkele bevoegdheden, zoals de subsidiering naar de districten wordt 
overgeheveld.  

 Het is ook duidelijk voor de jeugdraad dat de erkenning van de jeugdverenigingen een 
bevoegdheid blijft van de stad en dus niet wordt overgeheveld naar de districten. Omdat dit 
een voortzetting is van de huidige werking, die voor jongeren gekend is en als goed wordt 
bevonden, geven wij dan ook een positief advies.  

 
 
 

Wat vind je niet goed of zwak aan deze wijziging? 
/ 

Vragen aan college/gemeenteraad 
 
Jeugdraad Ekeren: 

 We stellen ons enkel de vraag waarom de maximale leeftijd is vastgelegd is op 26 jaar en 
niet op 30 jaar. Bij Akabee de Zonnepinkers zijn er (bege-)leiders die ouder zijn dan 26. 

 

Bedreiging 
/ 

Opmerkingen 
 
Jeugdraad Borgerhout: 

 Indien er toch veranderingen worden aangebracht aan het reglement van de erkenning, 
vragen wij wel om ons hier tijdig van op de hoogte te brengen. We zouden dan graag 
genoeg tijd krijgen om ons goed te informeren over grote inhoudelijke veranderingen om 
een degelijk advies te kunnen geven.  

 

Kansen 
/ 

 


