
Advies: nota delegatiebesluiten 
binnengemeentelijke decentralisatie 

 

 

Vragen voor college/gemeenteraad: 
 

 
Jeugdraad Berchem: 

 De nota is zeer uitgebreid en niet overzichtelijk voor jeugd. De informatie blijft ook erg vaag. 
Kan er een duidelijke versie opgemaakt worden? 

 
De decentralisatiebesluiten zullen nu zeer concreet per thema worden uitgewerkt en we willen de 
jeugdraden betrekken bij het onderdeel jeugd. We willen immers dat het voor alle 
jeugdverenigingen duidelijk is bij wie ze waarvoor terecht kunnen vanaf 1 januari 2019. 
 

 Blijft er na de decentralisatie dan nog steeds een schepen van jeugd op stedelijk niveau? 
 
Jawel, er blijven immers nog bovenlokale bevoegdheden rond jeugd behouden: 
 

- Erkenning jeugdverenigingen  
De Stad is bevoegd voor het opstellen en uitvoeren van het reglement voor de 
erkenning van jeugdverenigingen. De stedelijke procedure voor erkenning van 
jeugdverenigingen, via de verenigingendatabank, blijft behouden. Bij de erkenning 
worden de lokale jeugdverenigingen als het ware toegewezen aan een district. Het zijn 
dan de districten die de toelagen geven aan lokale jeugdverenigingen (dus niet de 
koepels en bovenlokaal jeugdwerk).  

- Terbeschikkingstelling en toewijzing gebruik jeugdinfrastructuur  
De Stad is verantwoordelijk voor het beheer en systeem van terbeschikkingstelling van  
jeugdinfrastructuur, in overleg met district. De stad is bevoegd voor het 
jeugdconcessiereglement voor jeugdverenigingen en jeugdorganisaties die gebruik 
maken van stedelijk patrimonium. Dit verandert dus niet. 

- Patrimonium: Investeringen in stedelijke jeugdinfrastructuur  
De Stad is bevoegd voor investeringen in stedelijke jeugdinfrastructuur. Daarnaast 
voorziet de stad ook technisch advies aan jeugdverenigingen over hun lokalen, helpt bij 
de zoektocht naar een (nieuw) lokaal en bij de nieuwbouw of renovatie van een lokaal. 
Dit verandert niet. 

- Toelagen aan professionele jeugdwerkpartners:  
De Stad is bevoegd voor opstellen en uitvoeren van het reglement voor de betoelaging 
van professioneel jeugdwerk en koepels.  
De stad sluit betoelagingsovereenkomsten met jeugdcentra, JACO’s, stadswerkers, 
vakantiewerkingen, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en andere. Dit 
verandert niet. 

- Bovenlokale jeugdevenementen 
 

 Als dit voor de volgende legislatuur is, kunnen zij deze beslissing dan nog terugdraaien / 
naast zich neerleggen? 



 
De gemeenteraad heeft deze beslissingen genomen, enkel de gemeenteraad kan andere 
beslissingen hierover nemen.  
 

 Zou er een jaarlijks compromis tussen de districten gevormd kunnen worden, zodat de 
subsidies eerlijk verdeeld worden of de reglementen op elkaar afgestemd? 

 
Het komt toe aan de districten om reglementen voor de betoelaging van de lokale 
jeugdverenigingen op te maken en om hierover af te stemmen. We werken wel aan een inhoudelijk 
en technisch kader, om het zo eenvoudig mogelijk te houden voor de verenigingen en burgers. 
 

 Kan de verdeling van de middelen niet nog uitgebreider? Bekeken naar gelang het aantal 
personen binnen een bepaalde bevolkingsgroep.  

 
Bij de opmaak van de nieuwe verdeelsleutel voor de algemene dotaties werden simulatie gemaakt 
met het opsplitsen van de parameter inwoners volgens leeftijdscategorie. Het bleek echter niet 
werkbaar om dit door te voeren. Als een district bijvoorbeeld veel jongeren heeft, kan men aan deze 
parameter wel extra middelen geven, maar dit zou ook het geval moeten zijn indien een district veel 
senioren heeft, omdat dit district dan extra middelen moet inzetten op senioren. En wat dan met de 
andere beleidsdomeinen zoals cultuur en sport, moet men dan meer middelen geven indien een 
district veel inwoners heeft in de tussencategorie tussen jeugd en senioren? Voor de parameter 
openbaar domein is dus al helemaal niet uit te werken. 
 

 Worden de erkenningssubsidies dan verdeeld naar gelang hoeveel jeugdverenigingen een 
district heeft? 

 
De erkenning van jeugdverenigingen blijft bovenlokale bevoegdheid, zodat over de hele stad 
gewerkt wordt met dezelfde criteria voor erkenning van jeugdverenigingen. Bij de erkenning kunnen 
de lokale jeugdverenigingen nu reeds als het ware toegewezen worden aan een district.  
Wat er verandert, is dat het nu de districten zijn die de werkingssubsidies geven aan erkende 
jeugdverenigingen. Sommige districten geven trouwens ook subsidies aan niet-erkende 
jeugdverenigingen.  
 

 Kan er een verplichting worden opgelegd aan het district voor de inzet van budget? Met 
andere woorden voor jeugd rekening houden met het percentage jeugd in het district, en dat 
een minimum budget dan aan jeugd besteed moet worden. 

 
De stad geeft een algemene dotatie aan de districten. De districten beslissen zelf hoe ze dit budget 
inzetten, de districtsmandatarissen en districtsadministratie kennen de situatie in hun district, 
wijken en straten immers het beste. De districten hebben het meeste voeling met hun bewoners en 
lokale verenigingen en zetten in op hun noden. 
 
Jeugdraad Deurne: 

 Betekent dit dat er in de toekomst verschillende subsidiereglementen per district komen? 
 
Inderdaad, het zijn de districten die instaan voor het opmaken van subsidiereglementen voor hun 
bevoegdheden en voor afstemming hierover. We werken wel aan een inhoudelijk en technisch 
kader, om het zo eenvoudig mogelijk te houden voor de verenigingen en burgers. 

 

Wordt er in deze subsidiereglementen rekening mee gehouden dat jeugdverenigingen leden bereiken 
uit verschillende districten? 
 



Momenteel kunnen de jeugdverenigingen al grotendeels ‘toegewezen’ worden aan een bepaald 
district. Bovendien zijn de huidige subsidiereglementen al vaak zo opgesteld dat deze ruimte er is. Er 
zijn bijvoorbeeld reglementen die subsidie voorzien als de lokalen van de jeugdverenigingen in dat 
district liggen; deze bepalen nooit dat alle leden van dat district moeten zijn. 
 
Jeugdraad Ekeren: 

 Is het district dan ook verplicht om advies te vragen aan de JR?  
o Dit is voor ons heel belangrijk, aangezien er grote veranderingen zouden kunnen 

komen (in bv subsidiereglementen) die een grote impact hebben op de jeugd & de 
jeugdverenigingen. 

 
Er verandert niets aan de huidige werking van de adviesraden. 
 

 Wat zou er gebeuren met de ‘dubbele subsidies’, waarbij je als jeugdvereniging subsidies kan 
aanvragen bij zowel de stad als het district?  

o Dit is voor ons wel heel belangrijk, moest het zo zijn dat we in de toekomst maar één 
subsidie krijgen, die bijvoorbeeld de helft lager ligt dan in het verleden waar we twee 
aparte subsidies kregen.  

o Nog heel onduidelijk nu (welke concrete effecten de decentralisatie zal hebben) 
 
Het is momenteel in principe al niet mogelijk om dubbele subsidie te ontvangen voor hetzelfde. De 
jeugdverenigingen zullen vanaf 1 januari 2019 aankloppen bij het district voor de totale 
werkingssubsidie. De districten krijgen hiervoor meer middelen.  
De decentralisatiebesluiten worden nu per beleidsdomein zeer concreet uitgewerkt, zodat het tegen 
1 januari 2019 zeer duidelijk is voor de jeugdverenigingen waar ze terecht kunnen. 
 

 De jeugdraad vraagt zich af of dat het berekenen van het budget per district op basis van 
inwoneraantal (en grijs- en groengebied) wel voldoende rekening houdt met de specifieke 
context. Voor jeugdverenigingen in een gebied met een lager inwonersaantal zou dit 
betekenen dat ze minder financiële ondersteuning mogen verwachten, zonder dat er 
rekening gehouden wordt met de grootte van de jeugdvereniging, of het aantal 
verenigingen. Dit lijkt ons een arbitraire regeling. 

 
Deze parameters gaan over de verdeelsleutel van de algemene dotatie die de stad aan de districten 
geeft. De districten bepalen zelf hoe ze dit budget inzetten; zij kennen de situatie en de noden in 
hun district, wijken en straten het beste.  
Het is een realiteit dat de districten meer dan 70% van hun totale budget inzetten op openbaar 
domein; daarom werd er in de verdeelsleutel zoveel gewicht gegeven aan de parameter straten en 
pleinen. 
 

 Zal er een persoon in het district tewerkgesteld worden die helpt bij vragen en moeilijkheden 
bij subsidies? (Aangezien alles dan in het district geregeld zou worden, zou dit het voor 
verenigingen veel gemakkelijker maken) 

 
Er zijn momenteel al in elk district jeugdconsulenten die deze functie vervullen. In de toekomst 
zullen de districten zelf kunnen bepalen wie ze waarvoor inzetten; dus kan een district bijvoorbeeld 
twee mensen inzetten op jeugd in plaats van één.  
 
Jeugdraad Hoboken: 
Bij het uitpluizen van de nota op de jeugdraad kwamen ook tal van vragen naar boven. Hieronder 
een overzicht van vragen over de nota die voor jeugdraad Hoboken eerst uitgeklaard moeten 



worden, alvorens een gunstig advies te kunnen geven: 

 Een eerste onduidelijkheid gaat over de verdeelsleutel op basis waarvan middelen van 
stadsniveau verdeeld zullen worden over de districten. Nergens in de nota staat duidelijk hoe 
deze sleutel is opgebouwd voor zowel de financiële middelen, de directe personele middelen 
en indirecte personele middelen. Daarbij kwam ook steeds de vraag over grensverenigingen 
naar de boven. Bepaalde jeugdverenigingen liggen op de grens tussen twee districten, door 
de decentralisering van bevoegdheden wordt het voor hen onduidelijk waar zij nog terecht 
kunnen voor constante ondersteuning en specifieke noden.  

 
De verdeelsleutel van de dotaties is als volgt samengesteld: (dit staat zo in de nota en de besluiten) 
 
Op basis van een analyse van de aanrekeningen 2011-2016 komt men tot volgende verdeling van de 
exploitatie- en investeringsdotatie. 
 
De exploitatiedotatie (25% van totale dotatie) is als volgt samengesteld: 
- 65% volgens parameter aantal inwoners 
- 25% volgens parameter lokaal grijs 
     o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid 
     o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs 
- 10% volgens parameter lokaal groen 
 
De investeringsdotatie (75% van totale dotatie) is als volgt samengesteld: 
- 10% volgens parameter aantal inwoners 
- 85% volgens parameter lokaal grijs 
     o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid 
     o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs 
- 5% volgens parameter lokaal groen 
 
Parameters: 
 
Aantal inwoners 
De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van 
het jaar van de nieuwe legislatuur. 
 
Lokaal grijs 
De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, 
vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen 
vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die 
straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten. 
 
Lokaal groen 
De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze 
parameter wordt uitgedrukt in de werklastverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen 
buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale 
begraafplaatsen. 
 
Factor bevolkingsdichtheid 
 
Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun 
lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk 
op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in 
hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een 



correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. 
 
Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met 
het gemiddelde voor alle districten. 
Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven 
te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter 
lokaal grijs toegepast. 
 
De verdeelsleutel van de directe personele middelen of beleidscel is als volgt samengesteld: 
 

Stap 1: minimum bezetting beleidscel 
In elke beleidscel zijn bepaalde functies en dus een bepaald aantal VTE’s vereist. Met 
volgende functies komen we tot een minimumaantal van 13 VTE’s per beleidscel. 
 
Stap 2: verdeling van resterende VTE 
De medewerkers die direct werken in en voor de districten worden voornamelijk ingezet op 
de persoonsgebonden materies, zoals cultuur, sport, jeugd, senioren, communicatie… 
Daarom worden de overige voltijds equivalenten verdeeld volgens de parameter 
inwonersaantal. De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, 
vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe bestuursperiode. 

 
Voor de indirecte personele middelen (= de stedelijke administratie die werkt voor de doelstellingen 
van het district) werden de principes vastgelegd. Deze zullen nog in detail uitgewerkt worden door 
de stedelijke administratie. De verdeelsleutel zal dus nog volgen. 
 

 Aansluitend bij voorgaande vraag is ook de bevoegdheid voor leden actief in het ene district 
maar woonachtig in het andere onduidelijk in de nota. Een concreet voorbeeld is de 
decentralisering van de vormingssubsidies. Voor een lid bij een jeugdvereniging in district A 
maar woonachtig in district B het onduidelijk welk regelement er voor hem/haar geldt.  

 
Het is aan de districten om hiervoor een reglement op te maken. Het district bepaalt de criteria die 
gelden om in aanmerking te komen. In de huidige reglementen van de districten gaat men trouwens 
meestal kijken naar de locatie van de jeugdvereniging, en niet naar de woonplaats van de 
individuele leden. 
 

 In de nota staat volgende beschreven: “De Stad is bevoegd voor het opstellen en uitvoeren 
van het reglement voor de erkenning van jeugdverenigingen. De stedelijke procedure voor 
erkenning van jeugdverenigingen, via de verenigingendatabank, blijft behouden.”   
Ook hierover wordt verduidelijking gevraagd. Betekent dit dat de stad aan de erkende 
jeugdverenigingen erkenningssubsidies blijft uitbetalen? Of worden jeugdverenigingen 
alleen maar wettelijk erkent door de stad en vallen de subsidies weg? 

 
Hier kan je meer informatie vinden:  
 https://www.antwerpen.be/nl/info/577a54457d6108b62e16ffcd/vraag-je-voor-het-eerst-een-
erkenning-aan-als-jeugdvereniging 
De voorwaarden om erkend te worden als jeugdvereniging van de Stad Antwerpen blijven door de 
stad bepaald en zijn dezelfde voor de hele stad. Het zijn dan de districten die op basis hiervan 
werkingssubsidies geven. 
 

 Door het decentraliseren van vormingssubsidie kan het jeugdwerk aan kwaliteitsverlies 
lijden. Bestaat er dan geen risico dat een district alleen nog vormingssubsidies wil uitbetalen 

https://www.antwerpen.be/nl/info/577a54457d6108b62e16ffcd/vraag-je-voor-het-eerst-een-erkenning-aan-als-jeugdvereniging
https://www.antwerpen.be/nl/info/577a54457d6108b62e16ffcd/vraag-je-voor-het-eerst-een-erkenning-aan-als-jeugdvereniging


voor vormingen van een lokale afdeling of bepaalde koepel, terwijl er elders een 
kwaliteitsvollere vorming plaatsvindt? Of wat gebeurt er als er in één district wel en in een 
ander district geen terugbetaling is? Hoe zal hiermee worden omgegaan? Kan dit naar de 
toekomst toe worden uitgediept?  

 
Voor alle duidelijkheid: voor het professioneel jeugdwerk en koepels verandert er niets, deze blijven 
bovenlokaal. De lokale jeugdverenigingen zullen – net als voor hun andere subsidies – gaan 
aankloppen bij het district.  
In de verdere uitwerking wordt dit nog gecommuniceerd naar de jeugdverenigingen. 
 

 Als voorlaatste vroeg de jeugdraad van Hoboken zich af wat er zal gebeuren met de 
stadsondersteuners van bepaalde jeugdverenigingen. Verliezen zij hun job? Of behouden zij 
hun taken maar zal het belang daarvan afnemen? Ook hierover graag wat meer 
duidelijkheid.  

 
Er blijft steeds een centrale dienst binnen de stedelijke administratie behouden voor de bovenlokale 
taken en voor ondersteuning van de districten. De stedelijke expertise blijft dus zeker voorhanden. 
In de districten werken ook jeugdconsulenten, die het lokale jeugdbeleid uitvoeren en bij wie de 
lokale jeugdverenigingen terecht kunnen. 
 

 De grote vraag waar de jeugdraad mee startte luidde als volgt: ‘Welke duidelijke gevolgen 
komen er voort uit decentralisatie?’. De nota bleef spijtig genoeg het antwoord op deze 
vraag verschuldigd. Zou dit in de toekomst verduidelijkt kunnen worden door transparanter 
en gedetailleerder tewerk te gaan over volgende zaken: concurrentie, kwaliteitsnormen, 
risicobeheer, stadsondersteuners  enz …? Met concurrentie bedoelt de jeugdraad van 
Hoboken de strijd tussen districten en zo ook de ongelijkheid binnenin het jeugdwerk. Hoe zal 
hiermee worden omgegaan? Zullen hier duidelijke richtlijnen voor worden opgesteld? Of 
wordt dit terecht als risico bekeken door de jeugdraad van Hoboken?   

 
De decentralisatiebesluiten zullen nu zeer concreet per thema worden uitgewerkt en we willen de 
jeugdraden betrekken bij het onderdeel jeugd. We willen immers dat het voor alle 
jeugdverenigingen duidelijk is bij wie ze waarvoor terecht kunnen vanaf 1 januari 2019. 
 
Jeugdraad Merksem: 

 Wat is het evenementenkader? 
 
Dit opportuniteits- en bevoegdhedenkader legt een procedure vast voor de beoordeling van 
evenementenaanvragen. Zowel de stad als de districten werken hiermee. Meer informatie vind je 
hier:  https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement-
buiten/opportuniteitskader-en-categorien  
 

 Er zijn in Merksem veel jeugdbewegingen. Wordt de subsidiepot dan niet kleiner omdat het 
over zoveel jeugdbewegingen verdeeld zal worden? 

 
Het huidige bovenlokale budget voor subsidies aan jeugdverenigingen wordt momenteel verdeeld 
over alle jeugdverengingen van de hele stad. Dit totale budget wordt toegevoegd aan de algemene 
dotatie van de districten. De districten bepalen dan zelf – zoals nu al het geval is voor hun huidige 
bevoegdheden – het budget dat ze besteden aan jeugdsubsidies en maken hiervoor een reglement 
op.  
 

 Behouden de groepen dezelfde financiële middelen/werkingssubsidie? 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement-buiten/opportuniteitskader-en-categorien
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/evenement-aanvragen-1/aanvraag-evenement-buiten/opportuniteitskader-en-categorien


 

 
De exacte subsidie is afhankelijk van het toepasselijke reglement en van het ingediende dossier van 
de jeugdverenigingen. Dit is dezelfde werkwijze voor stedelijke als voor districtsreglementen. 
 

 Erkenning van jeugdverenigingen blijft een bevoegdheid van de stad. Komen er dan ook 
extra financiële middelen als er een extra groep bijkomt in Merksem? 

 
De districten krijgen een algemene dotatie, verdeeld volgens de algemene verdeelsleutel, en 
beslissen dan zelf over de besteding van hun budget. Deze algemene verdeelsleutel wordt elke 
legislatuur herberekend volgens de parameters.  
Er wordt dus niet bij elke extra vereniging budget overgedragen van de stad naar een bepaald 
district, aangezien er bij de stad ook geen middelen bijkomen hiervoor.  
 

 Hoe zal de verdeling van de financiële middelen per jeugdvereniging verlopen? 
 
De exacte subsidie is afhankelijk van het toepasselijke reglement en van het ingediende dossier van 
de jeugdverenigingen. Dit is dezelfde werkwijze voor stedelijke als voor districtsreglementen. 
 

 Directe personele middelen: hoe moeten we dit volledige punt begrijpen en interpreteren?  
 
Dit zijn de mensen die in en rechtstreeks voor het district werken; bijvoorbeeld de 
jeugdconsulenten, cultuurantennes, secretariaatsmedewerkers, communicatiemedewerker, mensen 
van het wijkoverleg en dergelijke. Deze mensen blijven wel deel uitmaken van de administratie van 
de stad Antwerpen, maar worden aangestuurd door het district en voeren het beleid van het district 
mee uit. Het zullen in de toekomst dus meestal deze mensen zijn met wie de lokale verenigingen en 
burgers te maken gaan hebben. 
 

 Hoe zal de verdeling van de middelen gebeuren onder de verschillende districten? 
 
De financiële middelen (dotaties) worden verdeeld volgens de algemene verdeelsleutel, gebaseerd 
op een aantal objectieve parameters. Deze verdeelsleutel is opgemaakt aan de hand van de 
uitgaven van de districten de afgelopen zes jaar.  
De huidige stedelijk voorziene budgetten worden samen met de bevoegdheden overgedragen aan 
de districten, zo hebben de districten voldoende middelen beschikbaar voor de extra bevoegdheden 
rond jeugd. 

 
Jeugdraad Wilrijk: 

 De adviesvraag in huidige vorm biedt te weinig context en duiding van de gevolgen. Voor dat 
er een ander advies kan worden overwogen, vraagt Jeugdraad Wilrijk eerst voldoende en 
heldere informatie. 

 
De decentralisatiebesluiten zullen nu zeer concreet per thema worden uitgewerkt en we willen de 
jeugdraden betrekken bij het onderdeel jeugd. We willen immers dat het voor alle 
jeugdverenigingen duidelijk is bij wie ze waarvoor terecht kunnen vanaf 1 januari 2019. 
 

 


