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ADVIES 

Herwerking erkennings- & subsidiereglement 

 

 
 

Datum: 15 oktober 2020        Advies-nr. JR/20/23 
 

Strekking van het advies:     
positief 

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?  

 

Betrokken dienst en/of contactpersoon van de Stad Gent 
Jeugddienst, Hans Van Kerckhove 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

De Jeugdraad juicht alle inspanningen die worden gedaan om tot (administratieve) vereenvoudiging 

te komen in het algemeen en voor het jeugdwerk in het bijzonder alleen maar toe. Wij zijn dan ook 

uitermate positief over het feit dat de voorwaarden om te worden erkend op zo een manier worden 

aangepast dat er in de toekomst meer initiatieven kunnen worden erkend. Ook de optrek naar een 

leeftijdsgrens van 30 jaar vinden wij een goede zaak. 

We beseffen ook dat er door het tot op heden verplichte advies van de Jeugdraad om te kunnen 

worden erkend dikwijls kostbare (of beter leuke tijd) verloren gaat ten koste van kinderen en 

jongeren die een fijne tijd willen beleven. Op zich kunnen wij ons bijgevolg zeker vinden in het voorstel 

om ons advies niet meer verplicht te maken. Toch vinden wij het belangrijk om ook in de toekomst 

een blijvend zicht te hebben op het rijk gevulde jeugdwerk in Gent. Wij willen daarom vragen 

om ons na iedere erkenningsronde (dus 4 keer/jaar) een lijst te bezorgen met de erkende 

initiatieven. Bijkomend vragen wij de mogelijkheid te voorzien om feedback/uitleg te 

krijgen over aanvragen die negatief werden beoordeeld door de Jeugddienst. 
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We willen ook nadenken over een manier waarop we ons in de toekomst als Jeugdraad 

kenbaar kunnen maken bij de organisaties. We vinden het immers belangrijk dat ook zij 

weten wie wij zijn en dat we er voor hen zijn bij vragen en/of signalen. 

Tot slot gaan wij ook akkoord met het gewijzigde subsidiereglement. 

 

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 

 

Namens de Jeugdraad, 

 
  

 

 

 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 

 

  

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


