ADVIES
Betrokkenheid Jeugdraad bij de opmaak
van het meerjarenplan
Datum: 13 september 2019

Advies-nr. JR/19/07

Strekking van het advies:
negatief
Reglement/decreet:
Artikel 1 van de afsprakennota tussen stadsbestuur Gent en de Jeugdraad, goedgekeurd op de gemeenteraad van 23/09/2013
Verplicht advies / spontaan advies / advies op vraag van college van burgemeester en schepenen
Hoe kwam dit advies tot stand?
Het advies werd besproken door de leden van het bestuur van de Jeugdraad
Wie werd betrokken?
Het bestuur van de Gentse Jeugdraad,
Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent
?
Omkadering (situering, achtergrondinformatie)
Minderheidsstandpunt (indien nodig)

Nvt

Beste burgemeester, beste schepen De Bruycker
Als Jeugdraad werken we er voortdurend aan om onze rol als adviesraad voor de Gentse jongeren
zo goed mogelijk te spelen. Waar mogelijk betrekken we nieuwe groepen met steeds veranderende
methodieken en houden we ons eraan om jullie, het stadsbestuur, enkel doordachte en kwalitatieve
adviezen af te leveren.
Het eerste jaar van een nieuwe legislatuur is het moment waarop beloftes en afspraken worden
omgezet in plannen en cijfers. We begrijpen dat dit vaak moeilijke gesprekken zijn die tijd,
vertrouwen en flexibiliteit vergen. Sinds de invoering van de nieuwe beleids- en beheerscyclus is de
opmaak van het meerjarenplan steeds een moeilijke en ontransparante opdracht gebleken.
We kennen jullie ambities om de participatie van alle Gentenaars te verhogen. Kinderen en
jongeren worden zelfs expliciet genoemd in het bestuursakkoord. Dit uitte zich reeds in een
engagementsverklaring rond de opmaak van de beleidsnota’s.
We krijgen echter ook te horen dat er geen inspraak wordt georganiseerd rond het meerjarenplan
zelf, enkel voor de beleidsnota’s. Graag herinneren we jullie aan hetgeen er in het ‘Decreet houdende
de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid’ in artikel 2 staat:
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“Jeugdraad: adviesorgaan dat is opgericht om de betrokkenheid en de inspraak van kinderen en jongeren te
verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de
evaluatie ervan, inzonderheid de voorbereiding en uitvoering van het meerjarenplan van de gemeente..”
Voorlopig merkten we nog niets van het feit dat de jeugdraad moet worden ingeschakeld bij de
voorbereiding van het meerjarenplan. We kregen wel enkele keren te horen dat dit te complex zou
zijn en dat we ons beter focussen op de aparte beleidsnota’s. We herinneren jullie er echter aan
dat we liever zelf beslissen of iets te complex is voor ons. Bovendien hebben we de ervaring en de
omkadering om complexe dossiers te vertalen naar bevattelijke termen. We vragen jullie dan ook
expliciet de decretale verplichtingen na te komen en samen met ons te bekijken hoe we deze
invullen. Dit gebeurt liefst zo snel mogelijk, zodat minstens de afgesproken termijnen van advies
kunnen worden gerespecteerd.
Daarnaast zijn we erg benieuwd naar de manier waarop de inspraak bij de beleidsnota’s wordt
georganiseerd. We missen tot nu toe een overzicht en een coherente aanpak. Bovendien willen we
jullie waarschuwen voor een te passieve houding tov participatie van bepaalde doelgroepen. Een
open uitnodiging of een ‘hoorzitting’ zijn alvast geen goede methodieken om jongeren te bereiken.
We denken graag mee over hoe dit op maat van onze doelgroep moet worden aangepakt en zijn
alvast van plan om zelf enkele zaken te organiseren.
Wanneer het gaat om inspraak zien we vaak goeie intenties uitmonden in halfslachtige uitvoeringen,
onduidelijke doelstellingen of te veel compromissen. Het laatste voorbeeld hiervan is het stem16+experiment, waar zo veel meer had kunnen uitkomen. We hebben intussen al heel wat ervaring
opgedaan die we graag delen. Dat lijkt ons immers één van de doelstellingen van een participatieve
aanpak: via open communicatie elkaar versterken. Wa peisde? ;-)

Jeugdige groeten

Thibalt Bonte
Secretaris

Maïté Coppens
Voorzitter

Pagina 2 van 2

