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ADVIES 

Beleidsnota Financiën 

 
Datum: 7 december 2020        Advies-nr. JR/20/29 

 

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 

Petrus D’Haese 

Omkadering (situering, achtergrondinformatie) 

Nvt  

Minderheidsstandpunt (indien nodig) 

Nvt  

 

Beste, 

De Jeugdraad krijgt momenteel heel wat adviesvragen. Daar zijn we heel blij om. Alleen zorgt die 

grote vraag er ook voor dat er op een bepaald moment keuzes moeten worden gemaakt. Omdat 

ook de deadlines voor de adviezen op de beleidsnota’s Samen Stad Maken, Cultuur én 

Jeugd zeer binnenkort zijn en de Jeugdraad ook volop aan deze adviezen aan het schrijven is, geven 

we hieronder graag een eerder beknopt advies. Temeer omdat we ook moeten toegeven geen 

expert te zijn in het thema… 

Uiteraard zijn we nochtans wel overtuigd van het belang van dit thema. We onderschrijven dus 

graag het uitgangspunt van de ontwerptekst om de Gentenaars te informeren over wat er 

met hun belastinggeld gebeurt. De kernwoorden transparantie, inspraak en toegankelijke 

en begrijpbare communicatie waarvan sprake op p.13 juichen we alleen maar toe. Terecht wordt 

volgens ons de vraag gesteld naar welke communicatiekanalen het meest geschikt zijn voor de 

verschillende doelgroepen. Verlies daarbij ook zeker de jongeren niet uit het oog. 
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In dat opzicht verwijzen we trouwens tot slot van dit beperkte advies graag nog eens naar ons eerder 

geformuleerde eisenpakket dat n.a.v. de verkiezingen van 2018 werd opgesteld (zie bijlage). 

Toegankelijk taalgebruik werd daarin opgenomen als één van onze belangrijkste 

aandachtspunten. Misschien kan hier nog wat meer aandacht aan worden besteed in de 

ontwerptekst? We vermoeden immers dat termen zoals ‘globale thesauriebehoefte’ (p.12) 

eerder moeilijk te begrijpen zijn en niet alleen voor jongeren denken wij.  

 

Jeugdige groeten en tot binnenkort. 

 

 

Namens de Jeugdraad,  

 

 

 

 

 

Maïté Coppens 

Voorzitter 

   

 

 

 

 

 

Lieselot Depredomme 

        Voorzitter 

   

 


