Stad Zoutleeuw
Vincent Betsstraat 15
3440 Zoutleeuw

VOORWOORD

De meerwaarde van dit jeugdwerkbeleidsplan ligt in de aanzetten die er genomen zijn om:
•

•
•

•

een coherent en consistent beleid uit te bouwen waarin alle diensten die een vinger in
de pap houden op vlak van jeugd betrokken worden en op termijn nog meer
samenwerken
die samenwerking open te trekken naar andere actoren die in Zoutleeuw actief op het
domein van de jeugd (sportclubs, academie…)
de solidariteit tussen de jeugdbewegingen en –huizen die ertoe geleid heeft om een
extra inspanning te doen naar jongeren die minder mobiel zijn wegens een fysische
handicap
aandacht te geven aan duurzaamheid, veiligheid en energiezuinigheid

De grote meerwaarde van dit jeugdwerkbeleidsplan ligt in de actieve en dynamische werking
van de jeugdraad die dit plan op de wereld gezet heeft. Geen zoveelste doorslag maar een
correcte een eerlijke doorlichting van de pijnpunten waar de jeugd in Zoutleeuw mee kampt.
Een jeugdwerkbeleidsplan heeft enkel maar zin in zoverre het gedragen en uitgedragen
wordt door de jongeren zelf. De wijze waarop dit plan tot stand gekomen is sterkt me in de
overtuiging dat dit ruim gedragen wordt door de leden van de jeugdraad en daarom ook
meer dan zinvol is.

Boudewijn Herbots
Schepen van Jeugd

Meer informatie ?
STAD ZOUTLEEUW
Petra Mombaerts
Coördinator Jeugd / Cultuur
Sint-Truidensesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw
Tel. 011/88 86 81
e-mail: cultuur@zoutleeuw.be
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KORTE INHOUD
Ook al is het niet verplicht om het maatschappelijk kader op te nemen, toch wordt dit beknopt
weergegeven, als uitgangspunt voor het formuleren van doelstellingen. De hoofdstukken 1
en 2 starten telkens met de analyse van een aantal vaststellingen. Vervolgens worden
doelstellingen hieromtrent geformuleerd (met timing en financiële weerslag). Tenslotte wordt
ook bijzondere aandacht besteed aan de prioriteiten binnen elk hoofdstuk.
In het derde hoofdstuk wordt het financieel programma voor de komende jaren weergegeven.
Afsluitend worden de bijlagen toegevoegd.
Maatschappelijk kader
Ter inleiding wordt een beknopt maatschappelijk kader van Zoutleeuw weergegeven. De
situatieschets, objectieve vaststellingen, noden en behoeften zoals gebleken uit
bevragingen en de evaluatie van het vorige beleidsplan vormen de basis van deze nota
en zijn bovendien de aanzet voor het formuleren van doelstellingen.
In dit hoofdstuk wordt ook dieper ingegaan op het aspect ‘interactief bestuur’ en wordt
beschreven hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij de opmaak, de uitvoering en
de evaluatie van het plan.
1. Jeugdwerkbeleid
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze een divers en toegankelijk, plaatselijk
en intergemeentelijk jeugdwerkaanbod financieel, materieel en infrastructureel
ondersteund zal worden, inclusief kadervorming. Ook de eigen gemeentelijke
jeugdwerkinitiatieven komen hier aan bod.
Omdat de stad Zoutleeuw wil inspelen op de prioriteit jeugdwerkbeleid wordt hieraan een
afzonderlijk onderdeel gewijd in het hoofdstuk ‘jeugdwerkbeleid’.
2. Jeugdbeleid
Dit hoofdstuk is vooral bedoeld om aandacht te vragen voor kinderen, jongeren en
jeugdwerk in andere beleidsterreinen dan jeugdbeleid en zo kinderen en jongeren ook in
die andere domeinen een duidelijke plaats te geven. Door een aantal weloverwogen
aandachtspunten te selecteren kunnen uitdrukkelijke accenten gelegd worden. Op deze
manier wordt de synergie tussen de verschillende beleidsterreinen die kinderen en
jongeren aanbelangen versterkt.
Omdat de stad Zoutleeuw wil inspelen op de prioriteit jeugdcultuur wordt hieraan een
afzonderlijke doelstelling gewijd.
3. Financieel programma
Dit is een begrotingstechnische weergave van alle geplande inkomsten en uitgaven. Hier
wordt cijfermateriaal uit de rekening 2009 en de begroting 2010 aangegeven. Er wordt
ook een raming opgemaakt van alle kredieten voor de komende jaren, met een verwijzing
naar de desbetreffende doelstellingen/acties.
4. Bijlagen
Hier worden de verplichte bijlagen toegevoegd: het advies van de jeugdraad en de
goedkeuring van het jeugdbeleidsplan door de gemeenteraad.
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MAATSCHAPPELIJK KADER
1. Korte voorstelling van de gemeente
Zoutleeuw is een kleine stad (4670 ha – 8.255 inwoners op 1/09/10) in de provincie VlaamsBrabant en bestaat uit 3 deelgemeenten, namelijk Budingen, Halle-Booienhoven en
Zoutleeuw-centrum, en gehuchten Helen-Bos, Ossenweg en Dormaal.
Stedenbouwkundig gezien is Zoutleeuw een landelijke gemeente, met als belangrijkste
troeven een bijzonder rijk cultuurhistorisch patrimonium en dat in een aantrekkelijke ‘groene
omgeving’, op de grens tussen Hageland en Haspengouw.
De belangrijkste verkeersas die Zoutleeuw kruist is de N3 Tienen – Sint-Truiden. Het
openbaar vervoer in de stad is vrij beperkt. Op weekdagen is er elk uur één bus naar Tienen
en naar Sint-Truiden, in het weekend enkel zaterdagvoormiddag; er is vanuit het centrum
geen rechtstreekse verbinding met deelgemeente Halle-Booienhoven, of met gehuchten
Helen-Bos, Ossenweg en Dormaal. Door langdurige verkeerswerken (2010-2013) op de
verbindingsweg tussen het centrum van Zoutleeuw en Budingen is ook deze deelgemeente
moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. De auto is het belangrijkste vervoermiddel.
Zoutleeuw is een belangrijk scholencentrum, waar zowat 1.400 leerlingen onderricht volgen
in basis- en secundair onderwijs. De 3 onderwijsnetten zijn vertegenwoordigd.
Dankzij Academie Haspengouw kan in Zoutleeuw ook Deeltijds Kunstonderwijs gevolgd
worden (intergemeentelijke samenwerking met Stedelijke Academie van Sint-Truiden als
centrumschool).
In de beleidsnota 2008-2012 van de CD&V – Spa coalitie is openbare werken de
belangrijkste prioriteit, met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker (voet- en
fietspaden). Dit is uiteraard gekoppeld aan een aanzienlijk kostenplaatje, maar ondanks
noodzakelijke besparingen wordt toch geprobeerd om het aanbod en de gangbare middelen
voor de ‘zachte’ sectoren als cultuur, toerisme, sport, jeugd en welzijn zoveel als mogelijk te
bestendigen.

2. Jeugdvoorzieningen
2.1. Particulier jeugdwerkinitiatieven
Er zijn 6 particuliere jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij de jeugdraad van Zoutleeuw: 3
jeugdbewegingen, 2 jeugdhuizen en Speelplein Ruimte, met een doelgroepspecifieke
werking voor gehandicapten. In vergelijking met het vorige jeugdbeleidsplan is dit 1
vereniging minder: Zaouja (jeugdpastoraal) heeft zijn werking sinds 2009, al dan niet tijdelijk,
stopgezet.
Alle jeugdverenigingen ontplooien hun werking op het grondgebied van Zoutleeuw maar
rekruteren zowel hun leden als hun leiding binnen en buiten Zoutleeuw. De
doelgroepspecifieke werking voor gehandicapten van Speelplein Ruimte, trekt meer dan de
andere jeugdverenigingen leden aan uit de ruime regio rond Zoutleeuw.
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Vereniging
Chiro Jeugddroom
Chiro Jocus
Sint-Leonardusscouts
Speelplein Ruimte
JH De Zwam
JH Paljas

Locatie

Koepel

Doelgroep

Aantal
leden

Halle-Booienhoven
Budingen
Zoutleeuw
Zoutleeuw
Halle-Booienhoven
Zoutleeuw

Chiro Nationaal
Chiro Nationaal
VVKSM
K.V.G.
/
Formaat

6-18 jaar
6-18 jaar
6-18 jaar
v.a. 3 jaar
v.a. 16 jaar
v.a. 16 jaar

62
76
138
136
61
122

Andere particuliere jeugdinitiatieven
Naast de bij de jeugdraad aangesloten jeugdverenigingen en –huizen zijn er nog een aantal
andere particuliere initiatieven met een uitgebreide jeugdwerking.
•

•

•

•

Chiro Hogen
Het werkingsgebied van Chiro Hogen is naast een deel van Zoutleeuw ook Geetbets
en Kortenaken. Zij ontvangen subsidies van elk van deze gemeentes. Zoutleeuw
voorziet jaarlijks een toelage van € 75.
Sportclubs
In Zoutleeuw zijn 7 sportclubs actief met een goed uitgebouwde jeugdwerking: Bazo
(badminton), Tarco (volleybal), D-Motion (dans), Tomodachi (karaté) en RDZ, Halle
VV en Sporting Budingen (voetbal). Behalve de voetbalclubs hebben alle
verenigingen hun vaste stek in de stedelijke sporthal ‘De Passant’.
Oudercomités
De oudercomités van de verschillende scholen zijn lid van de cultuurraad. Zij
organiseren, meestal in nauwe samenwerking met de scholen, activiteiten voor
kinderen en jongeren. De oudercomités van de basisscholen hebben ook hun
afvaardiging in het Lokaal Overleg Kinderopvang.
Gezinsbond
Ouders die thuis nood hebben aan opvang van hun kinderen kunnen een beroep
doen op de diensten van de Gezinsbond.

2.2. Andere voorzieningen voor kinderen en jongeren
2.2.1. Onderwijs
Zoutleeuw is een belangrijk scholencentrum: bijna 1.400 kinderen en jongeren kunnen hier
terecht voor basis- en secundair onderwijs en dit in de 3 onderwijsnetten.
De scholen hebben een uitstraling en aantrekkingskracht, ook buiten de stad: heel wat
mensen uit de naburige gemeenten brengen hun kinderen hier naar school omdat ze bewust
opteren voor de persoonlijke benadering van hun kind door de leerkrachten en de directie in
een relatief kleine gemeenschap (in vergelijking met scholen in het naburige Tienen en SintTruiden).
In juni 2009 sloot ‘Leeuwerveld’, de kleuter- en basisschool van het gemeenschapsonderwijs
zijn poorten in Zoutleeuw. In het schooljaar 2009-2010 hebben de gebouwen leeg gestaan,
maar vanaf van het schooljaar 2010-2011 heeft de Freinetschool ‘De Tinteltuin’ van
Goetsenhoven hier onderdak gevonden. Zij moesten hun vorige locatie verlaten en in
afwachting van het in gebruik nemen van een andere locatie, in Ezemaal, zal de school zijn
activiteiten in Zoutleeuw organiseren.
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Onderwijsnet
School
De Kleine Picasso (kleuterschool)
Gemeentelijk onderwijs
Gemeenschapsonderwijs Freinetschool De Tinteltuin

Vrij onderwijs

(kleuter- en basisschool)
Zonnegroen
(Bijzonder secundair onderwijs)
Vrije Basisschool Sint-Leonardus Zoutleeuw
(kleuter- en basisschool)
Vrije Basisschool De Bron Budingen
(kleuter- en basisschool)
Type 8 – De Oogappel
(basisschool)
Middenschool Sint-Leonardus
ste
de
(1 + 2 secundair onderwijs)
Sint-Tarciciusinstituut
de
de
(3 – 7 jaar secundair onderwijs

Aantal leerlingen
77
89
142
359
210
61
200
257

Dankzij een intergemeentelijke samenwerking met de Stedelijke Academie van Sint-Truiden
als centrumschool (sinds 2001-2002) kan in Zoutleeuw Deeltijds Kunst Onderwijs gevolgd
worden. In de ‘Academie Haspengouw’ kunnen kinderen terecht voor Beeldende Kunst
(lagere graad – 27 lln in 2009-2010) en/of Muziek en Woord (Kids Academie, algemene
muzikale vorming en instrumentlessen – 58 lln in 2009-2010).
Verschillende gemeentelijke diensten organiseren een aantal activiteiten voor en met de
scholen: schoolvoorstellingen, Gete-corrida (veldloop), Sinterklaasfeest, sportdagen voor de
verschillende graden van het basisonderwijs….

2.2.2. Kinderopvang
In Zoutleeuw is de kinderopvang goed uitgebouwd.
Kinderdagverblijf ‘De Kaboutertjes’ (organiserend bestuur: Storzo – intergemeentelijke
dienstverlenende vzw): erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin) voor 32 gestructureerde
en 10 occasionele plaatsen (voor kinderen van 0 tot de eerste instapdatum nadat de
kinderen 2,5 jaar zijn) en gemandateerde voorziening voor flexibele en occasionele opvang.
Het kinderdagverblijf heeft zo’n 55 regelmatige gebruikers.
De Landelijke Kinderopvang- dienst opvanggezinnen organiseert dagopvang voor
kinderen van 0 tot 3 jaar en eventueel buitenschoolse opvang voor kinderen uit het
basisonderwijs. Er zijn 10 onthaalmoeders op het grondgebied van Zoutleeuw.
Initiatief Buitenschoolse kinderopvang ‘De Leeuwtjes’ (organiserend bestuur: Stad
Zoutleeuw, onder toezicht van Kind & Gezin) voorziet voor- en naschoolse opvang voor
kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs die in Zoutleeuw wonen, naar school gaan of
waarvan één van de ouders in Zoutleeuw werkt. Daarnaast wordt ook opvang voorzien op
schoolvrije dagen en wordt voor vakantieperiodes een uitgewerkt programma voorzien.
Er zijn 2 vestigingsplaatsen: Zoutleeuw (capaciteit: 72) en Budingen (capaciteit: 42). Het
aantal regelmatige gebruikers (voor beide locaties) is 235.
Het volledige team bestaat uit 10 halftijdse begeleidsters en 1 voltijdse coördinator, die
ondersteund wordt door 1 halftijdse administratief medewerker. Alle medewerkers
beschikken over een passende kwalificatie om met kinderen te werken.
Voor de vakantiewerking wordt bijkomend beroep gedaan op jobstudenten.
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T-club, opvanginitiatief voor tieners (organiserend bestuur: stad Zoutleeuw) voorziet vooren naschoolse opvang voor jongeren uit het 1ste, 2de en 3de jaar van het middelbaar onderwijs
die in Zoutleeuw wonen, naar school gaan of waarvan één van de ouders in Zoutleeuw
werkt. De capaciteit van de T-club is 14, maar het aantal regelmatige gebruikers is de laatste
jaren sterk gedaald, van 10 naar 3. Het toezicht is in handen van 2 halftijdse begeleidsters.

2.2.3. Extra gemeentelijke diensten en initiatieven voor de jeugd
Via nog een aantal andere gemeentelijke diensten worden verschillende initiatieven
georganiseerd voor kinderen en jongeren (al dan niet in samenwerking met de scholen).
De jeugdcoördinator is een combinatiefunctie jeugd/cultuurbeleidscoördinator. De werking
van de jeugdcoördinator is voor een groot deel gericht op de verschillende
jeugdwerkinitiatieven. Ook het secretariaat van de jeugdraad is in handen van de
jeugdcoördinator. In 2006 werd gestart met een kindergemeenteraad; ook hiervan is de
jeugdcoördinator secretaris.
Gemeentelijke adviesorganen jeugd: jeugdraad en Lokaal Overleg Kinderopvang. De
jeugdcoördinator vertegenwoordigt in het LOK de jeugd- en cultuurdienst.
Gemeentelijke diensten en vakantiewerkingen
• De sportdienst heeft een eigen vakantieaanbod: in de paasvakantie en de
zomervakantie worden sportkampen georganiseerd, in de herfst- en de
krokusvakantie zijn dit sportdagen. Verder werkt deze dienst ook de ‘Sportneus’ uit,
dit zijn 10 woensdagnamiddagen waarop kinderen de kans krijgen om verschillende
sporten uit te proberen. De eerste dag na de herfst-, krokus- en paasvakantie worden
sportdagen voor de verschillende graden van het basisonderwijs voorzien. Ook de
Gete-corrida (loopwedstrijd voor de basisscholen) en SVS-activiteiten staan jaarlijks
op het programma…
• Vanuit de dienst cultuur worden schoolvoorstellingen geprogrammeerd. In de
paasvakantie worden crea-ateliers georganiseerd. In samenwerking met de BKO
wordt jaarlijks ook een groot Sinterklaasfeest voor alle basisscholen van Zoutleeuw
uitgewerkt. Om de 2 jaar wordt een Kinderhoogdag georganiseerd, een hele dag
cultuur voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
• De bibliotheek heeft een ruime en goed uitgeruste afdeling ‘jeugd’ met een
afzonderlijke leeshoek voor kinderen en jongeren. Ook de CD-afdeling valt bijzonder
goed in de smaak bij de jeugd. In juli 2010 werd een DVD-collectie opgestart. Verder
worden in de bibliotheek activiteiten georganiseerd met speciale aandacht voor
kinderen en jongeren: jeugdboekenweek, bibliotheekweek, voorleesmomenten…
Daarnaast wordt - via klasuitleen - ook nauw samengewerkt met de verschillende
scholen van Zoutleeuw.
• De toeristische dienst richt zich met folkloristische activiteiten als Stak-het-oep en
Sinksenkind op kinderen en jongeren.
• De milieudienst organiseert i.s.m. de scholen ook tal van activiteiten voor kinderen
en jongeren: Zowiezo fietsactie, verkeersdag, Milieuzorg Op School.
• De Buitenschoolse Kinderopvang heeft een uitgewerkt vakantieprogramma (zie
2.2.2)
• Voor Deeltijds Kunstonderwijs kunnen kinderen en jongeren terecht in de Academie
Haspengouw (zie 2.2.1).
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2.3. Jeugd- en speelruimten in Zoutleeuw
De meeste jeugdwerkinitiatieven maken gebruik van private accommodatie, enkel de
infrastructuur van de Sint-Leonardusscouts is eigendom van de stad (wordt enkel gebruikt
door de scouts). Er zijn nog een aantal andere private accommodaties die gebruikt worden
door de jeugd en/of het jeugdwerk.
Daarnaast staat ook openbare accommodatie ter beschikking van de jeugd. Met betrekking
tot de stedelijke infrastructuur is er in de bibliotheek een uitgebreide en goed uitgeruste
afdeling voor de jeugd. Verder kan de infrastructuur van het gemeenschapscentrum ‘De
Passant’ tegen voordelige tarieven gehuurd worden door Zoutleeuwse (jeugd)verenigingen;
éénmaal per jaar staat de polyvalente zaal gratis ter beschikking voor een initiatief dat
georganiseerd wordt met de steun van de jeugdraad.
Een overzicht:

Private accommodatie

Openbare
Accommodaties

Locatie / initiatief

Eigenaar

Chiro Jocus – Budingen
Chiro
Jeugddroom
–
HalleBooienhoven
Speelplein Ruimte - Zoutleeuw
JH De Zwam – Halle-Booienhoven
JH Paljas – Zoutleeuw
Diverse
schoolgebouwen
en
speelplaatsen
Speelterreinen aan 2 locaties BKO:
Zoutleeuw en Budingen
O.C. Halleman – Halle-Booienhoven
(polyvalente zaal waar ook fuiven
kunnen georganiseerd worden)
Parochiezaal Budingen (polyvalente
zaal waar af en toe ook fuiven
mogen georganiseerd worden)
Zaal ‘De Kring’: kleine zaal in
centrum Zoutleeuw waar 10x/jaar
een fuif kan georganiseerd worden
Voetbalkantines RD Zoutleeuw, Sp.
Budingen en Halle VV
Bibliotheek
Skate-terrein op parking van de
Passant Zoutleeuw
Stadspark met fit-o-meter Zoutleeuw
Recreatieve
looppiste
achter
stadspark Zoutleeuw
Petanquevelden op verschillende
locaties in stad
Cultuurzaal G.C. De Passant: te
huur aan voordelig tarief voor
jeugdverenigingen
Stationsplein Budingen
Speelpleintje
O.C.
Halleman
(speeltuigen aangekocht door de
jeugdraad)
Provinciedomein Het Vinne, met
speeltuin
Lokalen Academie Haspengouw
Academie op de OCMW-campus

VPW Budingen
VPW Halle-Booienhoven
Sint-Tarciciusinstituut
VPW Halle-Booienhoven
Privé eigendom

Niet toegankelijk voor publiek
OCMW – Stad Zoutleeuw
VPW Halle-Booienhoven

VPW Budingen

Katholieke Kring vzw

Stad Zoutleeuw
Openbaar domein

VPW Halle-Booienhoven

Provincie Vlaams-Brabant
OCMW

9

3. Uitgangspunten van het jeugdbeleid
Ondanks een bestuurswissel sinds begin 2010 (coalitie CD&V – SP-a blijft maar zowel de
burgemeesterssjerp als die van de schepen van jeugd zijn doorgegeven) blijven de
uitgangspunten van het jeugdbeleid dezelfde als bij aanvang van deze legislatuur in 2007, zij
het met eigen accenten.
3.1. Divers en toegankelijk jeugdaanbod
Het stadsbestuur is overtuigd van de waarde die jeugdwerkinitiatieven hebben bij de
ontplooiing van kinderen en jongeren tot volwassenen die betrokken zijn bij het
maatschappelijke en sociale gebeuren in hun leefomgeving. Daarom wordt er voor
geopteerd om een brede waaier aan jeugdwerkinitiatieven, zowel particuliere als
gemeentelijke, te stimuleren om zo een ruim en verscheiden doelgroep van kinderen en
jongeren te bereiken en de participatiegraad te verhogen.
Dankzij heel wat inspanningen in het verleden beschikken alle particuliere
jeugdwerkinitiatieven over een aangepaste infrastructuur. Een goed beheer van deze
infrastructuur blijft ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt.
Daarnaast wordt de werking van jeugdwerkinitiatieven ondersteund met financiële middelen
maar ook door logistieke support. Hierdoor kunnen de jeugdwerkinitiatieven een gevarieerd
aanbod van activiteiten uitbouwen die een zo ruim mogelijk publiek aanspreken. Bovendien
wordt in het bijzonder rekening gehouden met specifieke doelgroepen (fysiek en mentaal
gehandicapten) zodat ook zij alle kansen krijgen om deel te nemen aan en te genieten van
het jeugdwerkaanbod.
De gemeentelijke jeugdinitiatieven zijn complementair aan het particuliere aanbod en vullen
eventuele leemtes hierin aan.
3.2. Coördinatie, afstemming, complementariteit
In de kleine stad die Zoutleeuw is, is er toch een rijk aanbod van initiatieven voor kinderen en
jongeren. De jeugdwerkinitiatieven leveren hier uiteraard een belangrijke bijdrage toe, maar
ook vanuit de verschillende stadsdiensten wordt een gevarieerd aanbod gepresenteerd.
Verder zijn er nog een aantal andere actoren die zich in het bijzonder richten op de jeugd
(vb. sportverenigingen, scholen, …).
Met zoveel verschillende actoren in het jeugdveld is het uiteraard onontbeerlijk dat het
aanbod in de eerste plaats zo goed mogelijk op elkaar afgestemd wordt. Een volgende stap
is dan (het stimuleren van de) samenwerking tussen de verschillende actoren.
Ook intergemeentelijke samenwerking wordt aangemoedigd: dit is voor een kleine gemeente
met beperkte middelen ongetwijfeld een verrijking.
3.3. Communicatie en informatie
Het stadsbestuur is overtuigd van het belang van inspraak in en participatie aan het beleid
door kinderen en jongeren. (zie 3.4). Om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren is
het onontbeerlijk dat kinderen en jongeren geïnformeerd worden over de verschillende
beleidsdomeinen die hen rechtstreeks aanbelangen. Belangrijk hierbij is wel dat deze
informatie beschikbaar is op maat van kinderen en jongeren en aansluit bij hun leefwereld.
En hoe kan dit beter dan door kinderen en jongeren te betrekken bij de keuze, voorbereiding,
productie en/of verspreiding van de jeugdinformatieproducten? De meest voor de hand
liggende kanalen hiervoor zijn uiteraard de kindergemeenteraad en de jeugdraad maar via
toegankelijke aanspreekpunten en –kanalen kan ook de niet-georganiseerde jeugd bereikt
worden en een dialoog op gang gebracht worden.
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3.4. Inspraak, participatie en interactief bestuur
Kinderen en jongeren moeten kansen krijgen om mee te praten en mee te beslissen over het
voorgestelde jeugdbeleid en de uitvoering er van.
3.4.1. Proces en inspraak bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan
a. Stuurgroep voor de opmaak van het jeugdbeleidsplan - Jeugdraad
Bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan 2008-2010 werd een stuurgroep opgericht met
als opdracht het beleidsplanningsproces voor te bereiden, te sturen en af te ronden.
Bij de start van de voorbereidingen van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 werd deze
werkwijze geëvalueerd tijdens de jeugdraad van 8/12/09. Hier werd geoordeeld dat de
stuurgroep (waar ook 3 leden van de jeugdraad deel van uit maakten) niet efficiënt
functioneerde: deze werd immers eerder vanuit politieke overwegingen samengesteld
dan vanuit effectief engagement voor het jeugdbeleid.
Daarom heeft de jeugdraad zelf de taak van stuurgroep op zich genomen: de opmaak en
de voortgang van het jeugdbeleidsplan wordt voorbereid en gestuurd door de jeugdraad.
Via het stedelijk infoblad ‘Zoutpot’ werd wel nog een oproep gelanceerd voor
geëngageerde mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan de opmaak van
het nieuwe jeugdbeleidsplan. Zij zouden dan telkens uitgenodigd worden op de
vergaderingen van de jeugdraad. Deze oproep heeft echter geen reacties opgeleverd.
De opmaak van het jeugdbeleidsplan was, is en blijft een vast agendapunt op de
vergaderingen van de jeugdraad. Eerst werd het beleidsplan 2008-2010 geëvalueerd,
ondermeer aan de hand van de verantwoordingsnota’s 2008 en 2009. Verder werden de
huidige subsidiereglementen en de ondersteuning van de jeugdwerkinitiatieven onder de
loep genomen (JR 2/3 en 30/3).
Ook voor het uitwerken van de inspraakacties werd een beroep gedaan op de jeugdraad
(zie punt d).
De resultaten van deze evaluaties en van de verschillende inspraakacties werden
besproken en vormden mee de basis voor het formuleren en concretiseren van de
doelstellingen in de verschillende hoofdstukken en prioriteiten van dit jeugdbeleidsplan.
In de vergadering van 14/9/10 werd het Jeugdbeleidsplan 2011-2013 ter goedkeuring
voorgelegd aan de jeugdraad en in de vergadering van oktober heeft de jeugdraad zijn
advies hierover geformuleerd.
b. College van burgemeester en schepenen – Gemeenteraad
Alle verslagen van de jeugdraad worden ter kennisgeving voorgelegd aan het college van
burgemeester en schepenen. De schepen van jeugd, die ook deel uitmaakte van de
stuurgroep, bracht telkens verslag uit m.b.t. de stand van zake i.v.m. het planningsproces.
Ook de voorbereiding van de verschillende participatieacties werd hier besproken.
Op 26/10/10 werd het jeugdbeleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
c. Deelname aan vormingsmomenten
De jeugdcoördinator nam op 27/10/09 deel aan de vormingsdagen voor
jeugdambtenaren (Plan-kuren VVJ) waarbij de opmaak van het jeugdbeleidsplan 20112013 voorbereid werd.
Ook de website van VVJ was een bron van inspiratie bij onduidelijkheden. Daarnaast is
zeker ook het uitwisselen van ervaringen met collega’s een zinvol hulpmiddel gebleken.
d. Bevragingen en acties
De jeugdraad heeft verschillende participatieacties voorbereid en mee uitgevoerd.
Een overzicht:
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•

Evaluatie beleidsperiode 2008-2010 en subsidieverdeling
Het huidige systeem van subsidieverdeling wordt door de verschillende
jeugdwerkinitiatieven over het algemeen als positief ervaren omdat het resulteert in
een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen over de verschillende
jeugdwerkinitiatieven (JR 2/3 en 30/3). Toch werd het bestaande systeem enigszins
bijgestuurd, en dit ten voordele van bijzondere doelgroepen (i.c. Speelplein Ruimte:
doelgroepspecifieke werking voor gehandicapten).

•

Stedelijk infoblad ‘Zoutpot’ en website stad Zoutleeuw
Begin januari werd in de ‘Zoutpot een oproep geplaatst voor geëngageerde mensen
die geïnteresseerd zijn om het jeugdbeleid voor de komende jaren mee uit te werken.
Hier is echter geen reactie op gekomen.
In de loop van het jaar werd in de Zoutpot de voortgang in de opmaak van het
jeugdbeleidsplan opgevolgd. Ook de enquête ‘Jouw mening telt!’ werd hierin
aangekondigd. Deze online enquête kon via de website ingevuld worden. De
resultaten werden zowel via de Zoutpot als via de website bekend gemaakt bij het
grote publiek.

•

Waterpas- en Schietloodmeting m.b.t. infrastructuur jeugdverenigingen
Naar aanleiding van de subsidies voor huur/infrastructuur die de stad jaarlijks ter
beschikking stelt moeten de jeugdwerkinitiatieven de Waterpas- of Schietloodmeting
invullen met betrekking tot hun infrastructuur. Deze meting geeft een zo objectief
mogelijk beeld van de infrastructuur(problemen) van elke vereniging. Ook hiermee
werd rekening gehouden bij het opstellen van de doelstellingen.

•

Kindergemeenteraad
In de zitting van 12 januari werd de opmaak van het nieuwe jeugdbeleidsplan
toegelicht aan de kinderraadsleden (10-12 jaar). Zij kregen de kans om aan de hand
van een aantal stellingen te kennen te geven wat zij belangrijk vinden voor kinderen
en jongeren in Zoutleeuw.

•

Enquête ‘Jouw mening telt!’
Voor de bevraging van +12-jarigen heeft de jeugdraad geopteerd voor een enquête.
Hierin werd ondermeer gepeild naar de tijdsbesteding van kinderen en jongeren, naar
de woonsituatie en de buurt, maatschappelijke opvattingen en de mate van sociale
steun waar kinderen en jongeren kunnen op terugvallen, zelfbeeld en toekomstbeeld
maar ook naar hun houding tegenover en verwachtingen van de gemeente en het
bestuur.
De enquête werd gedurende 1 maand online ter beschikking gesteld. Hiervoor werd
uitgebreid promotie gevoerd via de website van de stad, maar ook via de sites van de
verschillende jeugdwerkinitiatieven. Ook via de Facebookgroep van de jeugdraad
werden jongeren aangespoord om de enquête in te vullen. Verder werden in de
bibliotheek jongeren tussen 12 en 25 jaar aangesproken om de enquête (ter plaatse)
in te vullen. Tenslotte werd de enquête ook verspreid via de secundaire scholen: in
het Sint-Leonardusinstituut (middenschool) werd de enquête door zowat alle
leerlingen tijdens de schooluren ingevuld; in het Sint-Tarciciusinstituut gebeurde dit in
de klassen waar dit praktisch haalbaar was en werd daarnaast een oproep geplaatst
via ‘Smartschool’, de website van de school.
Om zoveel mogelijk jongeren aan te moedigen om de enquête in te vullen werden
10x2 filmtickets verloot onder de deelnemers.
De enquête werd zo’n 700 keer gestart en 347 keer volledig afgerond.
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•

Gesprekken met ‘deskundigen’
Naar aanleiding van de verspreiding van de enquête via de scholen werd bij de
directies van de secundaire scholen gepeild naar hun mening over wat zij belangrijk
vinden voor kinderen en jongeren. De basisscholen kregen tijdens het scholenoverleg
op 17/6 de kans om hun mening hierover te kennen te geven.
De scholen zijn zeer tevreden over het aanbod voor kinderen en jongeren in
Zoutleeuw: het aanbod voor individuele kinderen en jongeren is heel uitgebreid maar
ook de schoolvoorstellingen die tegen een bijzonder voordelig tarief aangeboden
worden kunnen op veel bijval rekenen.
Het feit dat het aanbod voornamelijk gericht is op kinderen en jongeren tot 14 jaar
sluit volgens de ‘deskundigen’ aan bij de vraag: oudere jongeren hebben blijkbaar
veel minder behoefte aan georganiseerde (vakantie)activiteiten.

•

Bevraging deelnemers sport- en cultuurkampen en hun ouders
De crea-ateliers (paasvakantie) worden telkens afgesloten met een groot
toonmoment. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de deelnemers en
hun ouders te bevragen over het gepresenteerde aanbod, de praktische organisatie
en suggesties voor toekomstige activiteiten. 26 ouders en 24 deelnemers hebben hun
vragenlijst ingediend.

•

Overleg verschillende stadsdiensten
Zowel de cultuurdienst als de sportdienst, de dienst milieu, de BKO en de bibliotheek
hebben een aanbod dat gericht is op kinderen en jongeren. Via onderling overleg (vb.
wekelijkse coördinatievergadering met alle diensthoofden) wordt dit aanbod zo goed
mogelijk op elkaar afgestemd.

3.4.2. Wijze waarop kinderen, jongeren en het jeugdwerk zullen betrokken worden bij
de uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleidsplan.
Kinderen, jongeren en het jeugdwerk hebben elk een belangrijke bijdrage geleverd bij de
opmaak van het jeugdbeleidsplan. Het is dan ook evident dat zij op de hoogte gehouden
worden van de stand van zake met betrekking tot de uitvoering en de evaluatie van dit plan.
Hiertoe zullen diverse kanalen aangewend worden.
a. Erkende adviesraden
•

Jeugdraad
De jeugdraad is hét gemeentelijke adviesorgaan bij uitstek inzake jeugdbeleid. Alle
jeugdverenigingen van Zoutleeuw zijn hierin vertegenwoordigd. Zij worden via de
vergaderingen van de jeugdraad op de hoogte gehouden van de stand van zake
m.b.t. de uitvoering van het jeugdbeleidsplan en verlenen ook jaarlijks advies over
verantwoordingsnota’s ter uitvoering van dit plan.
In het kader van de prioriteit jeugdwerkbeleid zal de jeugdraad jaarlijks een plan
opmaken over hoe de beschikbare middelen verdeeld zullen worden over deze
prioriteit.

•

Adviesorgaan lokaal overleg kinderopvang
In deze adviesraad zijn alle actoren die op één of andere manier betrokken zijn bij
kinderopvang vertegenwoordigd. De jeugdcoördinator maakt eveneens deel uit van
deze adviesraad en vertegenwoordigt de jeugd- en cultuurdienst van de stad
Zoutleeuw. In deze adviesraad komt uiteraard voornamelijk het domein kinderopvang
aan bod.
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•

Jeugdwerk en jeugd krijgen aandacht in de andere adviesorganen
Via regelmatig overleg en informatie-uitwisseling krijgt jeugd en jeugdwerk aandacht
in de andere adviesorganen. De combinatiefunctie van de coördinator jeugd/cultuur
vergemakkelijkt dit overleg. De jeugdraad heeft ook 2 afgevaardigden in de Raad van
Beheer van G.C. De Passant.

b. Diverse (gemeentelijke) informatiekanalen
•

Jeugd in het stedelijk infoblad ‘Zoutpot’
In elke editie van het stedelijk infoblad wordt minstens 1 pagina gereserveerd voor
jongereninformatie. Promotie van activiteiten, redactionele artikels, stand van zake
m.b.t. de uitvoering van het jeugdbeleidsplan, werking kindergemeenteraad,
initiatieven van de BKO… dit zijn allemaal elementen die hier aan bod kunnen
komen.

•

Jeugd op de gemeentelijke website
Vanaf 2011 zal de nieuwe website van de stad Zoutleeuw online zijn. Hier zal een
afzonderlijk luik gereserveerd worden voor informatie op maat van kinderen en
jongeren. Verder wordt ook de mogelijkheid gecreëerd voor kinderen en jongeren om
hun standpunten, opmerkingen en suggesties kenbaar te maken.
Op initiatief van de jeugdraad werd ook een Facebook-groep ‘Jeugd Zoutleeuw’
aangemaakt. Ook langs deze weg wordt informatie voor kinderen en jongeren
verspreid.

•

Afzonderlijke jeugdbrochures en infofolders
Bij specifieke activiteiten voor kinderen of jongeren verschijnen afzonderlijke folders
en programmabrochures, op maat van kinderen en jongeren, maar met ook
voldoende praktische informatie voor ouders. Voor het aanbod vanuit de stad wordt
gestreefd worden naar gebundelde, overzichtelijke informatie vb. één vakantiefolder
BKO, sportdienst en cultuurdienst.

c. Andere
•

Kindergemeenteraad
In de kindergemeenteraad zetelt een afvaardiging van de 11-12-jarigen die school
lopen in Zoutleeuw. Dit is een ideale manier om ook niet-georganiseerde jeugd te
bereiken. Via dit kanaal houdt het bestuur voeling met wat leeft bij deze
leeftijdsgroep. De kindergemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de stand
van zake m.b.t. tot de uitvoering van het jeugdbeleidsplan.

•

Ad hoc inspraak bij concrete acties en activiteiten
Naar aanleiding van concrete projecten (vb. kinderhoogdag) zal inspraak
georganiseerd worden van de gebruikers. Ook bij het uitwerken van
vakantieprogramma’s vanuit de stad wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
de verwachtingen van de doelgroep.

•

Onthaalbeleid nieuwe inwoners
Het stadsbestuur heeft extra aandacht voor het onthaal van nieuwe inwoners.
Jaarlijks wordt een onthaaldag voor nieuwe inwoners georganiseerd. De nieuwe
inwoners krijgen hier info over de verschillende gemeentelijke voorzieningen en
ontvangen een welkomstpakket. Hierin wordt informatie over jeugdverenigingen en –
activiteiten opgenomen.
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JEUGDWERKBELEID
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze een divers en toegankelijk, lokaal en
intergemeentelijk jeugdwerkaanbod financieel, materieel en infrastructureel ondersteund zal
worden, inclusief de kadervorming.
De doelstellingen die geformuleerd worden zijn tot stand gekomen door een analyse van
objectieve en subjectieve gegevens, in combinatie met de resultaten van de verschillende
participatieacties en in nauw overleg met de jeugdraad.
In het kader van de prioriteit jeugdwerkbeleid worden alle acties met betrekking tot dit thema
samengebracht in een apart onderdeel (punt 2).

1. Vaststellingen en analyse
Er zijn 3 jeugdbewegingen, 2 jeugdhuizen en 1 speelpleinwerking voor andersvaliden (zie
Maatschappelijk Kader – 2. Jeugdvoorzieningen – 2.1 Particuliere jeugdwerkinitiatieven) in
Zoutleeuw. Al deze verenigingen zijn aangesloten bij de jeugdraad.
De jeugdbewegingen zijn verspreid over de 3 deelgemeenten, de jeugdhuizen zijn gevestigd
in Halle-Booienhoven en Zoutleeuw en Speelplein Ruimte werkt voor de hele regio, ook ruim
buiten de grenzen van onze stad.
Het gemeentebestuur erkent de kracht van het jeugdwerk en wil dat er zoveel mogelijk
jeugdwerkinitiatieven blijven bestaan. Er wordt ook jaarlijks een budget voorzien in de
begroting ter ondersteuning van nieuwe, opstartende jeugdverenigingen. De laatst
opgerichte jeugdvereniging is Chiro Budingen in 2004.
Alleen Speelplein Ruimte heeft een doelgroepspecifieke werking (fysiek- en mentaal
gehandicapten), die bovendien aantrek heeft in de ruime regio.
Naast de particuliere jeugdwerkinitiatieven heeft de stad Zoutleeuw ook een uitgebreid
aanbod aan gemeentelijke jeugdinitiatieven en –activiteiten.

1.1.

Ondersteuning particuliere jeugdwerkinitiatieven

Het bestaande jeugdwerk wordt maximaal ondersteund, zowel financieel als logistiek.
1.1.1. Financiële ondersteuning van particuliere jeugdwerkinitiatieven
Alle budgetten die de stad Zoutleeuw ontvangt voor het gemeentelijk jeugdbeleid (voor 2010
is dit € 11.796) gaan via verschillende subsidiereglementen naar het particuliere jeugdwerk.
Daarnaast voorziet de stad Zoutleeuw jaarlijks ook nog een budget voor de
jeugdverenigingen.
Bovendien bestaat er een overschotregeling waarbij overschotten van kredieten voor
bijzondere manifestaties, kadervorming +25-jarigen, reglement mobiliteit minder validen en
reglement opstartende jeugdverenigingen overgedragen en verdeeld worden via het
subsidiereglement infrastructuurkosten.
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Een overzicht:

•

Subsidie voor uitvoering
van het jeugdbeleidsplan
Werkingssubsidie (alle middelen van de Vlaams •
Gem. – 5% voor kadervorming -25jaar – € 2.000 voor
bijzondere manifestaties)

Op basis van aantal leden en •
aantal uren activiteit
o Bijzondere doelgroepen worden •
dubbel gerekend in het aantal
leden.
•
Toelagereglement bijzondere
manifestaties (€ 2.000)
•
Toelage kadervorming -25-jarigen (5% v/d
o

•
•

Budget van de stad Zoutleeuw
Subsidiereglement infrastructuurkosten
en/of huursubsidie (€ 3.000)
Toelage kadervorming +25-jarigen (€ 150)
Reglement mobiliteit mindervaliden (€ 500)
Toelage opstartende jeugdverenigingen
(€ 250)

Toelage Chiro Hogen (€ 75)

middelen van de Vlaamse Gemeenschap)

Verder kunnen jeugdverenigingen die een cultureel evenement organiseren dat een grote
uitstraling heeft voor Zoutleeuw ook in aanmerking komen voor projectsubsidies (Reglement
Cultuurprojecten: ZIN-subsidies: ‘Zoutleeuw inviteert’). Het subsidiebedrag hiervan kan,
afhankelijk van de gemaakte kosten, maximaal € 1.000 bedragen.
Naar aanleiding van de opmaak van dit jeugdbeleidsplan werd het bestaande
subsidiesysteem geëvalueerd (jeugdraad 2/3/10 en 30/3/10).
Hieruit werd geconcludeerd dat de bestaande reglementeringen over het algemeen
resulteren in een evenwichtige verdeling van de beschikbare middelen over de verschillende
jeugdwerkinitiatieven.
Toch werden 2 aanpassingen voorgesteld door de jeugdraad.
•

Werkingssubsidie
o De beoordeling gebeurt op basis van aantal leden (leden uit specifieke
doelgroepen tellen dubbel) en aantal uren activiteit; voor voorbereiding van
activiteit wordt 1 u meegeteld.
o De ervaring wijst uit dat voor activiteiten met andersvaliden de voorbereiding
veel meer tijd in beslag neemt (vb. alle locaties en activiteiten moeten vooraf
volledig gescreend worden m.b.t. toegankelijkheid)
o De jeugdraad stelt dan ook de volgende aanpassing voor in het reglement
werkingssubsidies: voor de voorbereiding van activiteiten voor specifieke
doelgroepen (andersvaliden) kunnen even veel uren ingebracht worden als
voor de activiteit zelf.
o Een simulatie toont aan dat dit in de praktijk betekent dat Speelplein Ruimte
jaarlijks ± € 250 meer werkingssubsidies zal ontvangen; voor Chiro
Jeugddroom en Chiro Budingen zal de werkingssubsidie hierdoor ± € 75 lager
liggen, voor de Sint-Leonardusscouts betekent dit een daling van zo’n € 100.

•

Mobiliteit andersvaliden
o De stad voorziet hiervoor jaarlijks € 500. In het verleden volstond dit bedrag
ruimschoots om tegemoet te komen aan de extra kosten die vervoer van
andersvaliden met zich mee brengen. Door een sterke stijging van de prijs
van bijzonder busvervoer is dit de laatste 2 jaar niet meer het geval.
o Daarom wordt een verhoging van het beschikbare krediet van € 500 naar €
750 voorzien.

16

o Daarnaast zal ook nagegaan worden of het mogelijk is om de bus van de stad
in te schakelen voor het vervoer van de begeleiders van Speelplein Ruimte bij
activiteiten.
Deze aanpassingen in de bestaande subsidiereglementen zorgen voor een kleine
verschuiving in de verdeling van de beschikbare middelen, en dit ten voordele van
Speelplein Ruimte. Hierdoor krijgt deze vereniging meer mogelijkheden voor de organisatie
van meer en/of andere activiteiten voor hun bijzondere doelgroep van andersvaliden.
Opmerking:
Omdat alle gemeentelijke diensten de komende jaren moeten besparen, wordt de toelage
voor opstartende jeugdverenigingen vanaf 2011 verminderd tot € 50. Er zijn geen
vooruitzichten dat er in de nabije toekomst een nieuwe jeugdvereniging zal opgestart
worden. Indien dit toch zou gebeuren kan ad hoc eventueel nog een bijzondere toelage
aangevraagd worden.

1.1.2. Logistieke ondersteuning van particuliere jeugdwerkinitiatieven
Naast financiële stimulering draagt ook logistieke ondersteuning bij tot een goede werking
van de verschillende jeugdwerkinitiatieven.
Net als andere verenigingen kunnen jeugdwerkinitiatieven gebruik maken van de materialen
van de uitleendienst. Dit is voor jeugdverenigingen zelfs gratis. Bovendien is het de
jeugdraad die beslist over eventuele bijkomende aankopen van materiaal voor deze
uitleendienst.
Uit de evaluatie van het vorige jeugdbeleidsplan (jeugdraad 2/3/10) is echter naar voor
gekomen dat de praktische werking van de uitleendienst niet optimaal is: het gebeurt nog te
vaak dat het materiaal niet beschikbaar is wanneer aangevraagd of dat dit niet naar behoren
werkt. Ook van andere verenigingen (cultuur, sport, senioren) krijgt de stad hierover nogal
eens klachten.
Naar aanleiding van de uitbreiding van GC De Passant zal de uitleendienst
gereorganiseerd worden. Met het opmaken van een checklist van beschikbaar
materiaal en van gebruikershandleidingen van de toestellen zal hier aan tegemoet
gekomen worden. Daarnaast zal via een reglementwijziging een strengere controle bij
afhalen en terugbrengen van materiaal opgelegd worden.
De gemeentelijke infrastructuur kan tegen voordelige tarieven gehuurd worden door
jeugdverenigingen. Verder kunnen zij een beroep doen op het gemeentepersoneel van de
technische dienst voor de uitvoering van een aantal klussen, voornamelijk in het kader van
signalisatie bij evenementen en vervoer van kampmateriaal. Dit kan door een eenvoudige
aanvraag te richten aan het schepencollege, al dan niet via de jeugdcoördinator.
De jeugdcoördinator levert een zo goed mogelijke dienstverlening voor de
jeugdwerkinitiatieven. Het gaat hierbij ondermeer over de promotie voor de bestaande
initiatieven en hun activiteiten, hen wegwijs maken in de verschillende ondersteuningsmogelijkheden, het afleveren van fiscale attesten… De jeugdcoördinator is m.a.w. het eerste
aanspreekpunt voor het jeugdwerk.
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1.2.

Gemeentelijke jeugdinitiatieven en –activiteiten.

Naast de particuliere jeugdwerkinitiatieven zijn er in Zoutleeuw een aantal gemeentelijke
jeugdinitiatieven en –activiteiten.
Bevragingen en evaluaties wijzen uit dat de extra vakantieactiviteiten van de sport- en
cultuurdienst en de uitgebouwde vakantiewerking van de BKO erg geapprecieerd worden,
zowel door de deelnemers als door hun ouders.
Met betrekking tot het aanbod van de bibliotheek kijken zowat de helft van de jongeren
(enquête ‘Jouw mening telt’) uit naar de opstart van een DVD-collectie (opgestart: 24/7/10).
De cultuurdienst organiseert elk schooljaar voor elke leeftijdsgroep een schoolvoorstelling.
Dit initiatief wordt bijzonder geapprecieerd door de verschillende scholen: voor nogal wat
kinderen is dit immers vaak een eerste kennismaking met culturele voorstellingen. De
programmatie van de schoolvoorstellingen wordt samengesteld op voorstel van of in nauw
overleg met de scholen.
Door in te spelen op intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven kan het eigen aanbod
bovendien nog verrijkt worden. De organisatie van de Kinderhoogdag is hiervan een goed
gesmaakt voorbeeld.
De particuliere jeugdwerkinitiatieven ervaren deze gemeentelijke initiatieven niet als
concurrentie of bedreiging voor hun eigen werking. Het gemeentelijke aanbod wordt immers
vooral in de vakantieperiodes gepresenteerd en dit valt meestal buiten de reguliere werking
van de particuliere jeugdwerkinitiatieven. De stad zal de bestaande initiatieven dan ook
behouden, de kwaliteit op peil houden, zorgen voor voldoende vernieuwing in het aanbod en
financiële drempels zo laag mogelijk houden.
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2. Prioriteit Jeugdwerkbeleid
2.1. Wat vooraf ging… jeugdbeleidsplan 2008-2010
Waar in 2008 de subsidie in het kader van de prioriteit ‘jeugdinfrastructuur’ volledig besteed
werd aan de beschikbaarheid van de jeugdinfrastructuur voor JH Paljas (na ‘gedwongen’
verhuis naar een nieuwe locatie) werden de voorzien budgetten voor 2009 en 2010 in optie
genomen voor de verbetering van de brandveiligheid van de jeugdinfrastructuur.
In 2009-2010 werden de lokalen van de Sint-Leonardusscouts volledig in orde gebracht
m.b.t. brandveiligheid. Het is de bedoeling dat zij nog in 2010 een goedgekeurd
brandpreventieverslag bekomen van de brandweer.
Ook in de lokalen van Chiro Budingen werden nog een aantal aanpassingen gedaan om
deze te regulariseren met betrekking tot brandpreventie.
De lokalen van de andere jeugdverenigingen hebben al een goedgekeurd
brandpreventieverslag.
Daarnaast werden ook brandblussers aangekocht door de stad. Deze kunnen door
jeugdverenigingen uitgeleend worden om mee op (zomer)kamp te nemen of bij de
organisatie van activiteiten.
In het kader van het jeugdbeleidsplan 2008-2010 zijn dus al heel wat initiatieven
ondernomen met betrekking tot de verbetering van de brandveiligheid in de
jeugdwerkinfrastructuur.

2.2. Prioriteiten 2011-2013
Gezien de eerdere investeringen in brandveiligheid voorziet de jeugdraad voor de komende
3 jaar onvoldoende subsidiabele uitgaven met betrekking tot brandveiligheid in
verenigingslokalen die in hoofdzaak en langdurig gebruikt worden door particuliere
jeugdwerkinitiatieven (al dan niet lid van de jeugdraad).
Op basis van de waterpas- en schietloodmeting en op basis van de eigen ervaring stelt de
jeugdraad voor om naast brandveiligheid ook de volgende 2 thema’s op te nemen als
prioriteit in het kader van het jeugdwerkbeleid: energiezuinig en duurzaam beheer van de
lokalen en inbraakpreventie.
2.2.1. Brandveiligheid
Omdat de jeugdraad overtuigd is van het belang van brandveiligheid willen zij hier ook in
het jeugdbeleidsplan 2011-2013 opnieuw op inzetten. Omdat al sterk geïnvesteerd werd in
de verbetering van de brandveiligheid van de infrastructuur zal de nadruk nu vooral gelegd
worden op een beter beheer en gebruik van deze infrastructuur.
Het kan hierbij gaan om onderhoud en inspectie van blusapparaten, evacuatieoefeningen,
sensibiliseringsacties met betrekking tot aansprakelijkheid en verzekeringen…
2.2.2. Energiezuinig en duurzaam beheer van de lokalen
Alle jeugdverenigingen (JR 11/5 en 2/6) geven aan dat de energiefacturen een jaarlijks
terugkerende zware financiële belasting zijn. Bovendien zijn de jeugdverenigingen zich
bewust van het belang van een energiezuinig beheer van hun lokaal: naast het financiële
aspect speelt ook de bekommernis om milieu en duurzaamheid hierin mee.
Omdat iedereen zijn steentje kan en moet bijdragen aan een beter milieu willen de
jeugdverenigingen zeker niet achterblijven. Zij zijn zich bovendien ook bewust van de
voorbeeldfunctie die zij hebben naar hun leden toe.
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Er zijn een aantal concrete acties mogelijk: gezamenlijke aankoop van spaarlampen /
ledlampen, A-label toestellen, radiatorfolie, milieuvriendelijke poetsprodukten, betere
isolatie… maar ook sensibilisering rond rationeel energieverbruik en milieu en
duurzaamheid.
2.2.3. Inbraakpreventie
Vooral de Sint-Leonardusscouts zijn regelmatig slachtoffer van vandalisme en inbraak in en
rond hun lokalen: de deuren van het lokaal worden geforceerd en alles wordt overhoop
gehaald of beklad met graffiti, de materiaalkast wordt opengebroken en de buit
‘rondgestrooid’ in de onmiddellijke omgeving van de lokalen, vandalisme op de klimtoren…
De afgelegen locatie, waar weinig sociale controle is, speelt hierbij ongetwijfeld een rol.
Vooral de vakantieperiodes blijken een uitgelezen moment te zijn voor deze
vandalenstreken.
Omwille van het terugkerende karakter van deze feiten, de financiële consequenties en de
hinder (zowel voor de vereniging als voor omwonenden en wandelaars) gaat de jeugdraad
op zoek naar manieren om dit probleem aan te pakken.
2.2.4. Prioriteiten jeugdwerk
Op voorstel van de jeugdraad zal in het kader van de prioriteit ‘jeugdwerk’ in het
jeugdbeleidsplan 2011-2013 ingezet worden op 3 prioriteiten:
• brandveiligheid
• energiezuinig en duurzaam beheer van de lokalen
• inbraakpreventie
De jeugdraad maakt jaarlijks een planning over hoe de beschikbare middelen verdeeld zullen
worden over deze prioriteiten. Het is hierbij niet uitgesloten dat (een deel van) de middelen
van een jaar opgespaard worden om deze het jaar nadien te kunnen investeren in een groter
project, maar wel zo dat eind 2013 alle beschikbare middelen zinvol zullen besteed zijn aan
verbeteringen met betrekking tot deze 3 prioriteiten.
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3. Doelstellingen jeugdwerkbeleid
Doelstelling 1.1: De stad Zoutleeuw voorziet een gevarieerde financiële ondersteuning van alle erkende particuliere
jeugdwerkinitiatieven, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
Subsidie op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met de werksoort
Werkingssubsidie

Aanpassing
reglement
werkingssubsidies
Subsidie
infrastructuurkosten en/of
huursubsidie
Toelage
Bijzondere
Manifestaties
Toelage Kadervorming
–25-jarigen
Toelage kadervorming
+25-jarigen
Reglement mobiliteit
mindervaliden –
en
aanpassing reglement
mobiliteit mindervaliden
Toelage Chiro Hogen
Toelage opstartende
jeugdvereniging

(jeugdvereniging – jeugdhuis), activiteiten, aantal leden – met bijzondere aandacht voor
specifieke doelgroepen (leden die behoren tot specifieke doelgroepen, nl. fysiek of mentaal
gehandicapten, migranten, laaggeschoolde jeugd, tellen dubbel in de berekening voor de
puntenscore)
(restbedrag van middelen van de Vlaamse Gemeenschap dat niet naar kadervorming -25jaar
of bijzondere manifestaties gaat)
Aanpassing reglement: voor de voorbereiding van activiteiten voor specifieke doelgroepen
(andersvaliden) kunnen even veel uren ingebracht worden als voor de activiteit zelf.
De stad stelt jaarlijks een bedrag van € 3.000 ter beschikking van de jeugdwerkinitiatieven
dat kan aangewend worden als tegemoetkoming in de kosten voor infrastructuurwerken aan
hun lokalen en/of als tegemoetkoming in huur- of energiekosten.
Hiervoor wordt € 2.000 gereserveerd van de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap
ter beschikking gesteld worden.
Eventueel restbedrag wordt overgedragen naar globale budget voor infrastructuurkosten
5% van de middelen die ter beschikking gesteld worden door de Vlaamse Gemeenschap
(toelagen van 100% van het inschrijvingsgeld, met een max. van € 175 per persoon per jaar)

jaarlijks

Middelen,
toegekend door
Vlaamse
Gemeenschap
(2010- € 11.796)

2011
jaarlijks

€ 3.000

jaarlijks

€ 2.000

jaarlijks

5% v/d mid. v/d
Vl. Gem.
(2010-€ 589)

De stad voorziet hiervoor jaarlijks een krediet van € 150
(toelagen van 100% van het inschrijvingsgeld, met een max. van € 100 per persoon per jaar)
Eventueel restbedrag wordt overgedragen naar globale budget voor infrastructuurkosten
De stad voorziet hiervoor jaarlijks € 500 – kan enkel aangewend worden voor huur van liftbus
voor het vervoer van andersvaliden in het kader van de werking van een jeugdwerkinitiatief –
maximaal 1/3 van deze kosten wordt terugbetaald.
Eventueel restbedrag wordt overgedragen naar globale budget voor infrastructuurkosten
Aanpassing reglement: het beschikbare krediet wordt opgetrokken van € 500 naar € 750 per
jaar.
Gemeentelijke toelage in uitvoering van akkoord tussen gemeenten Zoutleeuw en Geetbets
Gemeentelijke toelage ter bevordering van de start van nieuwe jeugdwerkinitiatieven.
Eventueel restbedrag wordt overgedragen naar globale budget voor infrastructuurkosten

jaarlijks

€ 150

Jaarlijks
2011

€ 750

Jaarlijks

€ 75

jaarlijks

€ 50
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Overschotregeling
subsidies jeugdwerk
Reglement
cultuurprojecten: ZIN

Eventuele overschotten van de kredieten voor Bijzondere Manifestaties, kadervorming +25jarigen, reglement mobiliteit mindervaliden en opstartende jeugdvereniging worden
overgedragen naar het globale budget voor infrastructuurkosten
Jeugdverenigingen die een cultureel evenement organiseren dat een grote uitstraling heeft
voor Zoutleeuw kunnen aanspraak maken op een projectsubsidie (ZIN – ‘Zoutleeuw
Inviteert). De subsidie bedraagt, afhankelijk van de gemaakte kosten, max. € 1.000

jaarlijks

restbedragen

jaarlijks

€ 6.000

Doelstelling 1.2: Alle particuliere jeugdwerkinitiatieven kunnen rekenen op een gevarieerde en afdoende logistieke ondersteuning
door de stad.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
Gratis
gebruik
van
gemeentelijke
aankondigingsborden,
website
en
stedelijk
infoblad
voor
Promotie van activiteiten
/
continu
aankondiging van activiteiten
van jeugdwerkinitiatieven
Opgenomen in
Vervoer
kampmateriaal Vrachtwagen (container) met chauffeur wordt ter beschikking gesteld – aan te vragen via het
college van burgemeester en schepenen
werkingskost
naar kampplaatsen
jaarlijks
technische
Inleggen busvervoer voor
begeleiders
Speelplein
Ruimte

Om tegemoet te komen aan de steeds stijgende prijzen van busvervoer voor andersvaliden
zal nagegaan worden of het mogelijk is om de bus van de stad in te schakelen voor het
vervoer van de begeleiders van Speelplein Ruimte bij activiteiten.

Uitleendienst
Aankoop bijkomend
materiaal voor uitleendienst
Herstelling materiaal
uitleendienst
Voordelige tarieven voor
Zoutleeuwse verengingen
voor gebruik
gemeenschapscentrum
Jeugdcoördinator als
aanspreekpunt voor
jeugdwerk

Jeugdverenigingen kunnen gratis gebruik maken van de materialen in de uitleendienst
Uitbreiding van de uitleendienst gebeurt op voorstel van de jeugdraad: daar wordt bepaald
wat met het voorziene budget zal aangekocht worden (ad hoc – ngl. noodwendigheden).
Voor de herstelling van het materiaal in de uitleendienst wordt jaarlijks een krediet voorzien,
dat aangewend wordt naargelang noodwendigheden (ad hoc – ngl. noodwendigheden).
Lokalen van het gemeenschapscentrum ‘De Passant’ kunnen tegen een voordelig tarief
gehuurd worden door Zoutleeuwse verenigingen, dus ook door jeugdverenigingen.
Eenmaal per jaar is de polyvalente zaal gratis ter beschikking gesteld voor een initiatief dat
georganiseerd wordt door een erkend jeugdwerkinitiatief, met goedkeuring van de jeugdraad.
Profilering van jeugdcoördinator als aanspreekpunt voor jeugdwerk (o.m. via de jeugdraad secretariaat)

2011

dienst
Opgenomen in
werkingskost
technische
dienst

continu

/

ad hoc

Naargelang
noodwendigheden

ad hoc

€ 250

continu

/

Continu

/
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Doelstelling 1.3: Het jeugdwerk in Zoutleeuw is gekend en toegankelijk voor alle kinderen en jongeren.
Acties
Toelichting
Ruimte voor jeugdwerkinitiatieven in gemeentelijk infoblad (1 blz. per editie)
Promotie van de
Website: contactgegevens van alle jeugdwerkinitiatieven
jeugdwerkinitiatieven
Werkingssubsidie

Aanpassing
reglement
werkingssubsidies

Folder jeugdwerkinitiatieven: om de 2 jaar: aanmaak + ruime verspreiding
(zie ook Hoofdstuk 2: jeugdbeleid – jeugdinformatie)
Zie doelstelling 1.1: reglement werkingssubsidie heeft bijzondere aandacht voor specifieke
doelgroepen (leden die behoren tot specifieke doelgroepen, nl. fysiek of mentaal
gehandicapten, migranten, laaggeschoolde jeugd, tellen dubbel in de berekening voor de
puntenscore)
Aanpassing reglement: voor de voorbereiding van activiteiten voor specifieke doelgroepen
(andersvaliden) kunnen even veel uren ingebracht worden als voor de activiteit zelf.

Timing
2012

Budget
€ 500

2011

Middelen,
toegekend door
Vlaamse
Gemeenschap
(2010: €11.796)

jaarlijks

€ 850

jaarlijks

Toelage voor organisatie Chiro Jeugddroom krijgt financiële ondersteuning voor het uitwerken van een activiteiten
tijdens de kermis in Halle-Booienhoven. Op deze manier treden zij buiten hun reguliere
van kermisactiviteiten

Afleveren fiscale attesten

werking om zo ook andere kinderen dan de eigen leden te bereiken.
Ook Chiro Budingen werkt naar aanleiding van de kermis in Budingen een programma uit, in
samenwerking met voetbalvereniging Sporting Budingen. De hiervoor voorzien toelage
hiervoor wordt uitbetaald aan Sporting Budingen.
De jeugddienst helpt jeugdwerkinitiatieven bij het afleveren van hun fiscale attesten

jaarlijks
Tussenkomsten in kosten
lidmaatschap jeugdwerk,
kampen…

Het OCMW voorziet tussenkomsten in lidmaatschap jeugdwerk, kampen…
Overleg tussen jeugdcoördinator en OCMW om deze ondersteuning te verbeteren, beter
bekend te maken.

jaarlijks

Opgenomen in
werkingskost
jeugddienst –
secretariaat JR
Opgenomen in
werkingskost
OCMW
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Doelstelling 1.4: Kwaliteit en deskundigheid binnen het jeugdwerk wordt bevorderd door het stimuleren van kadervorming.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
Tijdens
de
vergaderingen
van
de
JR
worden
kadervorminginitiatieven
aangekondigd
en
Jeugddienst als infopunt
toegelicht.
over kadervorming
continu
/
Deze info is ook te allen tijde te raadplegen bij de jeugddienst.
jeugdwerk
5% van de middelen die ter beschikking gesteld worden door de Vlaamse Gemeenschap
5% v/d
Toelage Kadervorming
(toelagen van 100% van het inschrijvingsgeld, met een max. van € 175 per persoon per jaar)
middelen v/d Vl.
–25-jarigen
jaarlijks
Gemeenschap
(2010 - € 589)

Toelage kadervorming
+25-jarigen
Gemeentelijke
vormingsmomenten

De stad voorziet hiervoor jaarlijks een krediet van € 150
(toelagen van 100% van het inschrijvingsgeld, met een max. van € 100 per persoon per jaar)
Eventueel restbedrag wordt overgedragen naar globale budget voor infrastructuurkosten
Op verzoek van de jeugdwerkinitiatieven kan vorming m.b.t. specifieke thema’s
georganiseerd worden door de jeugddienst. De stad voorziet jaarlijks € 250 voor de
organisatie van vorming.

jaarlijks

€ 150

jaarlijks

€ 250

Doelstelling 1.5: Gemeentelijke en intergemeentelijke jeugdinitiatieven en -activiteiten vullen leemtes in het particuliere
jeugdwerkaanbod op.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
Tijdens
elke
schoolvakantie
wordt
een
volledig
vakantieprogramma
uitgewerkt
in
de
BKO
Vakantiewerking
Opgenomen in
Vakantie(zowel in vestiging Zoutleeuw als in Budingen).
Buitenschoolse
werkingskost
periodes
Kinderopvang
BKO
Sportkampen in paas- en zomervakantie, sportdagen in andere vakanties, sportneus, Vakantie Opgenomen in
Vakantiewerking
sportdagen voor verschillende graden van het basisonderwijs, SVS-activiteiten
perioden
sportdienst
werkingskost
Programmatie
Cultuurdienst:
schoolvoorstellingen
Vakantiewerking
cultuurdienst – crea-ateliers

In het kader van publieksverbreding door doelgroepwerking zijn in het cultuurbeleidsplan
schoolvoorstellingen opgenomen.
In de paasvakantie organiseert de cultuurdienst, in nauwe samenwerking met de
kindergemeenteraad, verschillende crea-ateliers waarin toegewerkt wordt naar een
voorstelling voor en door kinderen.

+
WoeNM

sportdienst

jaarlijks

€ 3.000

Paasvakantie

€ 4.000
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Aanbod van de bibliotheek Uitgebreide, aantrekkelijke afdeling kinder- en jeugdboeken, activiteiten
op peil houden en waar jeugdboekenweek, Leeszomer, klasuitleen voor Zoutleeuwse basisscholen.
Uitbouw van DVD-collectie.
mogelijk uitbreiden

als
Jaarlijks

Aanbod
Haspengouwse Zowel voor een opleiding Beeldende Kunsten als Muziek kunnen kinderen in Zoutleeuw
Academie op peil houden terecht.
Agenda
en waar mogelijk uitbreiden Stad draagt bij in de bezoldiging van de docenten en in algemene werking, maar ook in de Academie
Financiële drempels
verlagen

Afleveren
van
attesten
Kinderhoogdag

organisatie van toonmomenten als leerlingenconcert, proclamatie,
tentoonstellingen… Ook toezicht wordt georganiseerd door de stad.
Heel voordelige tarieven voor gemeentelijke initiatieven

organisatie

continu

fiscale De gemeentelijke vrijetijdsdiensten leveren voor de eigen activiteiten automatisch fiscale
attesten af voor kinderopvang < 12jaar.
In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenaken wordt
afwisselend in beide gemeentes een Kinderhoogdag georganiseerd, dit is een hele dag
cultuur op kindermaat. In 2011 en 2013 wordt de Kinderhoogdag georganiseerd in Zoutleeuw
en zorgt Kortenaken voor logistieke ondersteuning en een kleine financiële bijdrage. In 2012
zijn de rollen omgekeerd.

Opgenomen in
werkingskosten
en
collectievorming
bibliotheek
Begroting
Academie:
werkingskost
filiaal Zoutleeuw
± € 14.000
In rekening
gebracht in de
begroting van
de verschillende
stadsdiensten

jaarlijks

/

2011
2012
2013

€ 9.000
€ 750
€ 9.000

Andere acties zijn altijd mogelijk, in overleg met de jeugdraad, de jeugddienst en het stadsbestuur
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4. Doelstelling prioriteiten jeugdwerkbeleid
Met betrekking tot de bijzondere subsidie in het kader van het jeugdwerkbeleid zet de stad Zoutleeuw in op 3 prioriteiten:
• brandveiligheid
• energiezuinig en duurzaam beheer van de lokalen
• inbraakpreventie
Doelstelling 1.6: Een jaarlijks plan met concrete acties met betrekking tot brandveiligheid, energiezuinig en duurzaam beheer van de
lokalen en inbraakpreventie wordt opgemaakt door de jeugdraad en uitgevoerd.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
Jaarlijks plan, opgemaakt De jeugdraad maakt jaarlijks een plan op waarin zij aangeven welke acties zullen
2011
Totaal voor
door de jeugdraad, wordt ondernomen worden met betrekking brandveiligheid, energiezuinig en duurzaam beheer van
2011, 2012 en
de lokalen en inbraakpreventie en hoe de beschikbare middelen verdeeld zullen worden over
2012
uitgevoerd.
2013: € 11.796
de verschillende prioriteiten en de verschillende jaren (raming: jaarlijks € 3.932,09)
2013
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JEUGDBELEID
1. Vaststellingen en analyse
Een gemeentebestuur heeft heel wat bevoegdheden die de leefwereld van kinderen en
jongeren op vele terreinen kunnen beïnvloeden, vb. cultuur- en sportbeleid, sociaal beleid,
maar ook ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken… Het hoofdstuk jeugdbeleid is
vooral bedoeld om aandacht te vragen voor kinderen en jongeren in andere beleidsterreinen
en zo kinderen en jongeren ook in die andere domeinen een duidelijke plaats geven.
Niet alle maatregelen met impact op kinderen en jongeren kunnen hier aan bod komen. In de
keuze van de domeinen waarop in dit hoofdstuk ingespeeld wordt laten we ons vooral leiden
door wat kinderen en jongeren zelf aangeven als belangrijk voor hun welbevinden in de stad.
De resultaten van de enquête ‘Jouw mening telt!’ en het overleg met de kindergemeenteraad
en ‘deskundigen’ vormen hiertoe de basis.
Ook een aantal algemene beleidsopties van het bestuur werden hier naar voor gebracht. Al
deze gegevens werden voorgelegd aan de jeugdraad (dd. 2/6 en 23/6/10): hier kreeg het
jeugdwerk de kans om hun prioriteiten duidelijk naar voor te schuiven door aan te geven wat
zij echt belangrijk vinden om de komende jaren aan te werken. Dit leverde de volgende
aandachtspunten op:
1. Een geïntegreerd jeugdbeleid met samenwerking en complementariteit tussen
alle betrokken actoren en dit zowel lokaal als regionaal en provinciaal.
2. Interactief beleid
3. Jeugdruimte en mobiliteit
4. Jeugdinformatie
5. Jeugdcultuur (prioriteit – wordt toegelicht in afzonderlijk onderdeel: punt 2)
Hierna volgt een korte toelichting bij elk van deze aandachtspunten. Vervolgens worden de
doelstellingen hieromtrent uitgewerkt.
1.1. Een geïntegreerd jeugdbeleid met samenwerking en complementariteit tussen
alle betrokken actoren en dit zowel lokaal als regionaal/provinciaal
Verschillende diensten en instellingen ontwikkelen acties naar kinderen en jongeren in hun
vrije tijd: de verschillende stadsdiensten nl. jeugd, cultuur (crea-ateliers,
schoolvoorstellingen, familie-aanbod, Sint-feest), bibliotheek (jeugdboekenweek, klasuitleen,
voorleesmomenten…), sport (sportkampen, sportdagen, SVS-activiteiten…), toerisme (Stakhet-oep, Sinksenkind…), milieu (MOS, Sowieso-fietsactie…), kinderopvang, mobiliteit –
openbare werken – ruimtelijke ordening, maar ook het jeugdwerk, onderwijs, politie (levend
verkeerspark, preventieprojecten…)…
Door een sectorale opdeling van dit jeugdbeleid bestaat het gevaar dat verschillende
initiatieven naast elkaar door lopen en er heel wat expertise en informatie verloren gaat. Het
is belangrijk om de krachten te bundelen en te komen tot een betere synergie tussen de
verschillende domeinen die bezig zijn met het vrijetijdsbeleid van kinderen en jongeren, met
aandacht voor de gemeenschappelijke doelen.
Samenwerking, afstemming en complementariteit tussen de verschillende actoren binnen
een beleidsdomein is een doelstelling die in verschillende beleidsplannen van de stad
Zoutleeuw aan bod komt.
Voor een kleine stad als Zoutleeuw is het bovendien belangrijk om het jeugdbeleid niet enkel
te beschouwen vanuit een lokaal perspectief, maar ook aandacht te hebben voor het
regionale aspect. Dit is immers een uitgelezen manier om met beperkte middelen toch een
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extra dimensie te geven aan het jeugdaanbod. Belangrijke partners hierin zijn de omliggende
gemeentes, de provincie Vlaams-Brabant maar ook de Vlaams Vereniging van
jeugddiensten en –consulenten (VVJ), elk met zijn eigen ervaring, expertise en concrete
projecten voor regionale samenwerking.
Zowel individuele kinderen en jongeren als het jeugdwerk zijn tevreden over het uitgebreide
aanbod van activiteiten voor kinderen en jongeren, maar voor hen maakt het niet uit wie
hiertoe het initiatief neemt of wie dat organiseert; belangrijker is dat zij kunnen genieten van
een uitgebreid aanbod dat op elkaar afgestemd is.
1.2.

Interactief beleid

‘Interactief bestuur is een bestuursstijl waarmee de overheid streeft naar een permanente en
intensieve dialoog met de bevolking en het middenveld.’
Vanuit het standpunt van het bestuur is het belangrijk om voeling te houden met de denk- en
zienswijze en de steeds veranderende attitudes en noden van kinderen en jongeren.
Belangrijk vereiste om een dialoog aan te gaan is de betrokkenheid van kinderen en
jongeren bij het bestuur, door hen kanalen aan te bieden om deze betrokkenheid te
ventileren. Door blijvend aan inspraak en participatie te werken voelen kinderen en jongeren
dat hun mening telt, waardoor een positieve sfeer gecreëerd wordt wat de kansen op een
vruchtbare kruisbestuiving vergroot.
Interactief bestuur gaat dus veel verder dan inspraak bij de opmaakprocedure van het
jeugdbeleidsplan.
De meest evidente vorm van interactief bestuur is via gestructureerde overlegorganen als de
jeugdraad en de kindergemeenteraad. Zowel het jeugdwerk als kinderen en jongeren zien
deze immers zelf ook als belangrijkste inspraakkanalen. Daarnaast verwacht men van de
jeugdraad vooral jeugdige initiatieven en activiteiten. Het is wel belangrijk om de nodige
inspanningen te blijven doen om deze adviesorganen te promoten.
1.3.

Jeugdruimte en mobiliteit

Kinderen en jongeren vinden het belangrijk dat er voldoende ontmoetingsruimte is voor hen:
dit kunnen informele hangplekken zijn, maar ook speelperken/speelbossen of publieke
sportvelden. Belangrijk hierbij is de onmiddellijke nabijheid hiervan: in elke deelgemeente is
nood aan dergelijke plekken voor ontmoeting en ontspanning.
Daarnaast blijft ook mobiliteit een thema dat jongeren bezig houdt: goede fietspaden en
veilige oversteekplaatsten (vooral in de schoolomgeving) maar ook een beter openbaar
vervoer zijn belangrijke bekommernissen.
1.4.

Jeugdinformatie

In het vorige jeugdbeleidsplan was jeugdinformatie een prioriteit. Het bestuur is er van
overtuigd dat voldoende en duidelijke info onontbeerlijk is om de betrokkenheid van kinderen
en jongeren op gang te brengen en te houden.
Ook kinderen en jongeren zelf zijn zich bewust van de waarde en zelfs noodzaak van
accurate informatie op maat van kinderen en jongeren. Al naargelang de leeftijd verschillen
de geprefereerde infokanalen: bij kinderen (< 12 jaar) genieten tastbare infokanalen als
affiches en flyers de voorkeur, terwijl jongeren vooral digitaal verspreide info (via
facebook/netlog, website, elektronische nieuwsbrief of e-mail) prefereren. Wel vinden beiden
groepen het belangrijk dat de info aangeboden wordt op maat van de beoogde doelgroep.
een apart blaadje voor kinderen en jongeren of een aparte (luik van) website zou veel meer
geapprecieerd worden dan algemene informatiekanalen als het gemeentelijk infoblad of de
gemeentelijke website.
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De belangrijkste thema’s waarover kinderen en jongeren geïnformeerd willen worden zijn
activiteiten die lokaal voor hen georganiseerd worden, maar ook algemene info over cultuur
(muziek, film) en over het sportaanbod vinden zij belangrijk.
Het plaatselijke jeugdbeleid blijkt maar 1 op 4 jongeren te kunnen boeien. Toch is het
belangrijk om jongeren hiervan op de hoogte te brengen, en dan vooral te focussen op de
manier waarop dit kan bijdragen en tegemoet komen aan hun verzuchtingen en noden met
betrekking tot jong zijn in Zoutleeuw.

2. Prioriteit Jeugdcultuur
De stad Zoutleeuw wil intekenen op de prioriteit ‘jeugdcultuur’, en dit in de meest brede
betekenis van het woord.
Enerzijds zullen jeugdcultuureigen uitdrukkingsvormen (‘de leefwereld van kinderen en
jongeren’) ondersteund en gefaciliteerd worden. Hier zal in het bijzonder aandacht besteed
worden aan het (zo goed als onbestaande) fuifbeleid in Zoutleeuw.
Anderzijds zal ook de artistiek expressieve beleving van zo veel mogelijk kinderen en
jongeren op een gevarieerde wijze gestimuleerd worden.
2.1. Ondersteuning van jeugdeigen cultuuruitingen: fuifbeleid
Zowel voor het jeugdwerk als voor individuele jongeren is fuifbeleid een belangrijke
bekommernis. In de vergadering van de jeugdraad is (het gebrek aan) een geschikte
fuiflocatie een vaak terugkerende verzuchting. Ook in de enquête ‘Jouw mening telt’ geven
jongeren aan dat een geschikte fuifzaal ontbreekt in Zoutleeuw en zo’n 60% vindt dit
nochtans heel belangrijk. Zelfs door de kindergemeenteraad (kinderen van 10-12 jaar!) werd
dit als een knelpunt voor Zoutleeuw aangegeven.
In Zoutleeuw is inderdaad een beperkt aanbod van locaties waar fuiven kunnen en mogen
georganiseerd worden. Bovendien is de situatie in deze locaties erg verschillend en vooral
heel onduidelijk voor de gebruikers.
Een overleg met alle betrokken actoren kan hier uitkomst bieden: gemeente, jeugdraad,
occasionele organisatoren, maar zeker ook de beheerders van de verschillende locaties
moeten hiervoor samen aan de slag. Hier kunnen dan duidelijke algemene afspraken
gemaakt worden, maar ook locatie-specifieke voorschriften vastgelegd worden. Eenduidige
richtlijnen (per locatie) zullen de verstandhouding tussen de beheerders van de lokalen en de
kandidaat-gebruikers optimaliseren en anticiperen op mogelijke misverstanden.
‘Good practice’ voorbeelden uit omliggende gemeentes kunnen dit proces faciliteren.

2.2. Artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren
De voorbije jaren heeft de stad al een eerste aanzet gegeven om meer kinderen en jongeren
kennis te laten maken met verschillende artistieke disciplines.
Schoolvoorstellingen (opzet = stad organiseert elk schooljaar één voorstelling voor elke
graad) zijn voor nogal wat kinderen een eerste kennismaking met cultuur.
Maar vooral met de organisatie van crea-ateliers willen we nog een stap verder gaan: in
plaats van louter passief consumeren krijgen kinderen en jongeren hier de kans om zelf
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actief aan de slag te gaan in verschillende artistieke uitdrukkingsvormen. Uit bevraging van
de deelnemers (en hun ouders) blijkt dat zij heel tevreden zijn over dit aanbod.
Ook een initiatief als de Kinderhoogdag biedt aan zo veel mogelijk (ook niet-georganiseerde)
kinderen en jongeren de kans om te proeven en te genieten van cultuur in zijn meest brede
betekenis.
Deze bestaande initiatieven zullen dan ook verder uitgebouwd worden, met bijzondere
aandacht voor de eigenheid van de doelgroep jeugd, en dit zowel met betrekking tot de
samenstelling van het programma, als de concrete uitwerking, de promotie en de evaluatie
van deze initiatieven.
De prioriteit ‘jeugdcultuur’ is bovendien de ideale aanleiding om hier nog verder in te gaan. In
Zoutleeuw zijn een heel aantal jongeren op heel uiteenlopende manieren actief in
verschillende artistieke disciplines. Omdat in hun enthousiasme plannen en ambities vaak
verder reiken dan hun financiële mogelijkheden wil de stad hier zorgen voor ondersteuning.
Concreet zal hiertoe een subsidiereglement uitgewerkt worden waarbij zowel de jeugdraad
als jeugdwerkinitiatieven en individuele jongeren op een eenvoudige wijze middelen kunnen
aanvragen voor eigen artistieke initiatieven. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een DJcursus, georganiseerd door een jeugdhuis, maar evenzeer om de opname van een demo
voor beginnend (rock)talent of artistieke aanmaakkosten voor een eigen orgelcompositie.
2.3. Prioriteit jeugdcultuur
Door in te tekenen op deze prioriteit maakt de stad aanspraak op een extra subsidie van zo’n
€ 2.715 per jaar.
In de verantwoordingsnota’s zal jaarlijks gespecifieerd worden hoe de beschikbare middelen
verdeeld worden over de verschillende doelstellingen in het kader van de prioriteit
‘jeugdcultuur’.
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3. Doelstellingen jeugdbeleid
Doelstelling 2.1: Overleg met alle betrokken actoren, zowel op lokaal als regionaal / provinciaal niveau optimaliseert de samenwerking
en complementariteit en resulteert in een geïntegreerd jeugdbeleid.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
In het organigram van de stad Zoutleeuw ressorteert jeugd samen met cultuur, sport, BKO,
Samenwerking tussen
verschillende stadsdiensten sociaal beleid en bibliotheek onder ‘welzijnszaken’. In het managementteam worden al deze

Samenwerking en
complementariteit van
stadsdiensten met andere
locale actoren in het
jeugdveld

Overleg en samenwerking
tussen jeugddiensten
Intergemeentelijke
samenwerkingsinitiatieven

domeinen vertegenwoordigd door de coördinator jeugd/cultuur.
Alle initiatieven van BKO, sport, cultuur, milieu… blijven behouden en worden waar mogelijk
kwalitatief verder uitgebouwd. Door regelmatig overleg (min. 4x/jaar) worden de verschillende
initiatieven op elkaar afgestemd zodat overlap vermeden wordt en eventuele leemtes kunnen
opgevuld worden.
Op regelmatige basis wordt overleg georganiseerd tussen scholen en stadsbestuur (2x/jaar)
De
organisatie
van
schoolvoorstellingen,
initiatieven
van
de
bibliotheek,
schoolsportinitiatieven en initiatieven milieudienst (zie doelstelling 1.5) zijn onderwerpen die
hier besproken worden.
Overleg en samenwerking met particuliere jeugdwerkinitiatieven via de jeugdraad
jeugdwerk en jeugd krijgen aandacht in andere adviesorganen, vb. effectief lidmaatschap van
afgevaardigden van de Jeugdraad in de Raad van Beheer van het gemeenschapscentrum
De Passant (min. 2x/jaar).
Overlegvergaderingen V.V.J. / overleg provinciale jeugddienst

jaarlijks

jaarlijks

Opgenomen in
werkingskosten
cultuur,sport,
milieu,
bibliotheek

10x/jaar

/

jaarlijks

/

jaarlijks

/

Aanbod Academie Haspengouw dankzij intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst
met hoofdschool Sint-Truiden (zie doelstelling 1.5)

2011
2012
2013

Begroting
Academie:
werkingskost
filiaal: ± €
14.000
€ 9.000
€ 750
€ 9.000

2011

/

jaarlijks

Kinderhoogdag (samenwerkingsproject gemeente Kortenaken en provincie Vlaams-Brabant,
afwisselen in Zoutleeuw en Kortenaken) – werkingskost is opgenomen in begroting cultuur
Overleg mogelijkheden intergemeentelijke uitleendienst

Loonkost CBC
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Doelstelling 2.2: Overleg met het jeugdveld neemt een belangrijke plaats in: er is gestructureerd overleg via adviesorganen maar
daarnaast wordt ook permanente en projectmatige inspraak m.b.t. het jeugdbeleid georganiseerd.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
Jeugdraad:
maandelijkse
stand
van
zake
m.b.t.
de
uitvoering
van
het
jeugdbeleidsplan
Gestructureerd overleg via
(vooral m.b.t. het jeugdwerk). In het kader van de prioriteit jeugdwerkbeleid (brandveiligheid,
adviesorganen

Organisatie van
permanente en
projectmatige inspraak

energie en duurzaam beheer en inbraakpreventie) maakt de jeugdraad jaarlijks een plan op
over hoe de beschikbare middelen zullen verdeeld worden over deze prioriteiten.
De aanwezigheid van de schepen van jeugd bevestigt de jeugdraad als belangrijk
inspraakorgaan (heroprichting en erkenning door voorjaar 2010).
Jeugdcoördinator staat in voor het secretariaat van de jeugdraad.
Kindergemeenteraad: afvaardiging van lagere school-kinderen: moet jaarlijks herkozen
worden en komt 5x/jaar samen
Activiteiten die door jeugd- of andere stadsdiensten worden georganiseerd in samenspraak
met de jeugdraad en/of de kindergemeenteraad vb. Zoutleeuwe Zomerdagen,
kinderhoogdagen, paaskampen
Participatie aan concrete projecten (zowel bij de planning als de uitvoering) – ad hoc inspraak
Vb. kindergemeenteraad bepaalt mee het programma van de paaskampen
Schepen van jeugd en jeugdcoördinator als aanspreekpunten voor jeugdwerk en jongeren
Gebruik van website / sociale websites als facebook als inspraakkanaal: online ideeënbus,
polls
Tussentijdse bespreking en evaluatie van het jeugdbeleidsplan via jeugdraad,
kindergemeenteraad, stedelijk infoblad, website…

10x/jaar

jaarlijks
jaarlijks
Ad hoc
Continu

/

Werkingskosten
KGR: € 500
Opgenomen in
werkingskosten
cultuur
/
/

Continu

/

jaarlijks

/
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Doelstelling 2.3: De stad voorziet, binnen haar mogelijkheden, veilige ruimten voor jongeren om elkaar te ontmoeten (jeugdruimte en
mobiliteit)
Acties
Toelichting
Timing
Budget
Onderhoud
van
het Skatepark, fit-o-meter, stadspark, speelterrein O.C. Halleman
Opgenomen in
jaarlijks
werkingskosten
bestaande aanbod aan
techn. dienst
ontmoetingsplekken
2011
Promotie voor en creëren Promotie voor bestaande speelplekken als ‘ontmoetingsplaatsen’: vb. speelbos in
/
2012
van
niet-commerciële provinciedomein Het Vinne, herinrichting OCMW-site
ontmoetingsplaatsen door (Ondersteuning van) organisatie van zomerse speelstraten in samenwerking met
rekening te houden met jeugdverenigingen: ter beschikking stellen van materiaal uitleendienst, logistieke en
kinderen en jongeren bij promotionele ondersteuning (website, affiches, flyers)
jaarlijks
/
ruimtelijke ordening en
openbare werken, en dit in
de
verschillende
deelgemeentes
Verbetering van wegennet en aanleg van fietspaden (Budingenweg: verbinding tussen
Verkeersveilige gemeente
€ ? (afhankelijk
de
Budingen en Zoutleeuw-centrum: 2 fase. Voor de eerste fase werd in 2009 € 2.485.000
voorzien. Hiervan werd € 185.326,10 vastgelegd, het restbedrag werd overgedragen naar
de
2010. Daarnaast werd in 2010 nog € 1.728.000 voorzien voor de 2 fase. Restbedragen
hiervan worden overgedragen naar 2011 en ev. 2012.
Organisatie van occasioneel busvervoer voor leerlingen basisonderwijs: scholen kunnen een
beperkt aantal keer per jaar gebruik maken van de stadsbus (met chauffeur) voor
leerlingenvervoer
Tussenkomst voor vervoer van mindervaliden
Overleg met De Lijn: (na afronding van de werken aan de Budingenweg) : evaluatie van
organisatie van openbaar vervoer in de (deel)gemeente en zoeken naar oplossingen voor
mogelijke knelpunten.
Heraanleg schoolomgeving gemeentelijke kleuterschool ‘De Kleine Picasso’ : naar aanleiding
van Aqua-fin-collector Vinnestraat-Turlutstraat zal de schoolomgeving van De Kleine Picasso
heringericht worden. In 2010 werd hiervoor een inbreng van € 285.000 van de stad voorzien.
Restbedragen hiervan worden overgedragen naar 2010.

2011
2012

van over te
dragen
restbedragen)

Jaarlijks

Opgenomen in
werkingskost
technische
dienst
€ 750

2013

/

Jaarlijks

2011

€ ? (afhankelijk
van over te
dragen
restbedragen)
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Doelstelling 2.4: De stad ontwikkelt een mix van informatiekanalen die aansluit bij de behoeften en interesses van kinderen en
jongeren.
Acties
Toelichting
Timing
Budget
stedelijk infoblad, aankondigingborden, website, drukwerk
Promotiekosten
Maximaal gebruik van
Continu
verschillende
bestaande
stadsdiensten
informatiekanalen
interne verzenddienst binnen gemeente: specifieke instellingen laten mee promotie voeren
voor jeugdactiviteiten (vb. toeristische dienst, Passant, BKO, gemeentehuis…)

variabel

Bibliotheek als infopunt voor jongeren: uitgaven voor collectievorming wordt deels gebruikt
voor aankoop jeugd(informatie)boeken

continu

Communicatie via internet, website, sociale netwerksites
Bestaande
communicatiekanalen
aanvullen
met
nieuwe
communicatiekanalen, met Ingebruikname nieuwe website stad Zoutleeuw – met afzonderlijk onderdeel voor kinderen en
degelijke informatie op jongeren
o
info voor jongeren
maat van kinderen en
o
jongeren kunnen zelf info aanbrengen
jongeren
o
info over activiteitenaanbod; agenda – activiteitenkalender met activiteiten

Informatie op maat van
kinderen en jongeren:
aantrekkelijke folders en
brochures

voor jongeren: activiteiten vanuit de stad maar ook vanuit jeugdverenigingen
o
doorverwijzing (contactgegevens, telefoonnummers…)
o
links met scholen, jeugdverenigingen, hulpverlening
o
‘meldingskaart’ : polsen naar de mening van jongeren i.v.m. jeugdbeleid
De kosten voor de nieuwe website worden betaald vanuit de algemene post ‘Beheers- en
werkingskosten informatica – 104/123-13. De huurkoop van de website met digitaal loket (en
reserveringsprogramma GC De Passant kost jaarlijks € 13.460,77 (vanaf 2010 - gedurende 3
jaar), voor de hosting moet jaarlijks nog eens € 8.426,44 betaald worden.
Onthaalbeleid nieuwe inwoners: jeugd in onthaalbrochure en informatiepakket voor nieuwe
inwoners
Folders met vakantieaanbod stad

folder jeugdbeleidsplan: ‘vertaling’ van het jeugdbeleidsplan op maat van kinderen en
jongeren en/of folder uitleendienst

continu

2011
2012

Jaarlijks

Opgenomen in
werkingskosten
cultuur/jeugd
Opgenomen in
werkingskosten
bibliotheek
opgenomen in
werking
jeugd/cultuur

€ 13.460
€ 8.426,44
€ 13.460
€ 8.426,44

/

Jaarlijks

Opgenomen in
werkingskosten
cultuur–sport - BKO

2011

€ 450

34

4. Doelstellingen prioriteit jeugdbeleid: ‘jeugdcultuur’
Doelstelling 2.5: Overleg met alle betrokken actoren schept duidelijkheid over de mogelijkheden en de concrete afspraken met
betrekking tot het organiseren van fuiven op verschillende locaties in Zoutleeuw.
Overleg met omliggende Overleg met omliggende gemeentes over de organisatie van hun fuifbeleid: bespreken van
gemeentes
over
de aandachtspunten en valkuilen
2011
//
2012
organisatie
van
hun
fuifbeleid
Door de stad georganiseerd Overleg tussen (occasionele) organisatoren en beheerders van de verschillende fuiflocaties
2011overleg
met
betrokken leidt tot duidelijke afspraken, al dan niet locatie-specifiek, zowel voor de ‘verhuurder’ als voor
2012
de ‘gebruiker’. De afspraken worden ook vastgelegd in een ‘fuifgids’ op maat van Zoutleeuw.
actoren
Gebruik van cultuurzaal Uitwerken van de mogelijkheid om de cultuurzaal van G.C. De Passant ter beschikking te
2011
van ‘De Passant’ als stellen voor het organiseren van fuiven – concrete afspraken.
fuiflocatie

Doelstelling 2.6: De stad werkt initiatieven uit die zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven om te
artistieke uitdrukkingsvormen.
Organisatie
van
crea- In de paasvakantie worden in nauwe samenwerking met de kindergemeenteraad
ateliers
verschillende crea-ateliers georganiseerd. Hierbij wordt toegewerkt naar een
gevarieerde voorstelling door en voor kinderen
Organisatie kinderhoogdag In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Kortenaken
wordt afwisselend in beide gemeentes een kinderhoogdag georganiseerd. Dit is een
hele dag cultuur op kindermaat, met voorstellingen maar ook actieve workshops
waar kinderen zelf aan de slag kunnen en kennis kunnen maken met verschillende
artistieke uitingsvormen.

proeven van verschillende

2011
2012
2013

Opgenomen in
jaarlijkse
begroting
cultuur:
€ 9.000
€ 4.000
€ 9.000
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Doelstelling 2.7: Zowel de jeugdraad als particuliere jeugdwerkinitiatieven en individuele jongeren kunnen op eenvoudige financiële middelen
bekomen voor eigen artistieke initiatieven..
Uitwerken
Er zal een subsidiereglement uitgewerkt worden om eigen artistieke projecten van 2011
subsidiereglement
jongeren te ondersteunen. Belangrijk aandachtspunt is wel dat de aanvraag 2012
eenvoudig is.
2013
Jaarlijks wordt een vast bedrag voorzien dat in het kader van dit reglement kan
verdeeld worden.

Deze opsomming van initiatieven en acties geldt als leidraad. Andere acties zijn altijd mogelijk, in overleg met de jeugdraad, de jeugddienst en
het stadsbestuur. De definitieve besteding zal opgenomen worden in de jaarlijkse verantwoordingsnota die opgemaakt wordt bij de uitvoering
van dit jeugdbeleidsplan.
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FINANCIEEL PROGRAMMA
RAMING UITGAVEN GEWONE DIENST
Verwijzing
naar
doelstelling

1.1
1.3
1.4

Art. in begroting +
omschrijving

Begroting 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2010

11.786,49

11.787

11.797

11.797

11.797

3.933,78

3.934

0

0

0

2.387,71

2.725

0

0

0

0

0

3.933

3.933

3.933

761/332-03:
Subsidie Jeugdwerk (voor
werkingskosten, 5% voor
kadervorming -25-jarigen en €
2.000 voorbijzondere
manifestaties)

761 02/332-03
Subsidie prioriteit
jeugdinfrastructuur

1.6

Rekening 2009

761/123-48
Diverse administratieve
kosten prioriteit
jeugdinformatie
761 ../ …-..
(Technische) Kosten in
kader van prioriteit
jeugdwerkbeleid
(brandveiligheid,
energiezuinig beheer en
inbraakpreventie)
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2.6

1.1
1.4
1.1

1.1

1.1

1.1

1.1
1.3

1.4

1.3

761 ../…-..
(Technische) Kosten in
kader van prioriteit
jeugdcultuur
761 01/332-02:
Toelage jeugdverenigingen
kadervorming +25j
761 02/332-02:
Toelage aan opstart.
Jeugdvereniging
761 03/332-02:
Toelage jeugdver. logistiek
(infrastr., huur, energie)
761 04/332.02:
Toelage aan de chiro
Hogen
761 06/332-02:
Toelage aan jeugdver.
Mobiliteit fysisch
gehandicapten
761 07/332-02:
Toelage Chiro Jeugddroom
voor kermisactiviteiten
761 08/332-02:
Uitzonderlijke toelage SintLeonardusscouts (50 jaar)
761/122-04
Auteursrechten,
vergoedingen lesgevers
761/123-06:
Prestaties van derden:
aanmaak folder (2010 en
2012: jeugdverenigingen,
2011: JBP / uitleendienst)

0

0

2.716

2.716

2.716

150

150

150

150

150

250

250

250

250

250

2.999,52

3.000

3.000

3.000

3.000

75

75

75

75

75

500

500

750

750

750

850

850

850

850

850

620

0

0

0

0

0

250

250

250

250

0

450

450

450

0
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1.2

2.2
2.4
1.2
1.3
1.4

1.2
1.3
1.4
2.1

761/124-48:
Andere techn. kosten:
herst. mat. uitleendienst
761 01/124-48
Werkingskosten
kindergemeenteraad
761/121-01
Reiskosten jeugdconsulent
761/123-17
Kosten beroepsopleiding
jeugdconsulent
762/111-01
Bezoldiging coördinator
cultuur / jeugd
762/112-01
Vakantiegeld coördinator
cultuur / jeugd
762/113-01
Patronale bijdrage
coördinator cultuur / jeugd
762/115-41
Maaltijdcheques
762/123-14
Arbeidsgeneeskundige
dienst
762/118-01
Gemeenschappelijke
sociale dienst
762/415-02
Tussenkomst in
vakbondspremies

169,40

250

250

250

250
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200

200

200

200

0

100

100

100

100

120

150

150

150

150

34.260,49

35.041

2.500,52

2.501

9.974

10.113
Stijging loonkost voorzien, conform schattingen doorgegeven door de
weddecentrale

780

1.127

0

100

51,39

53

46,55

47
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1.1

1.5
2.1
2.6

1.5
2.1
2.4

1.5
2.1

762 37/332-02
Uitzonderlijke toelage
verenigingen voor culturele
projecten ZIN
762/122-04
Programmatiekosten
cultuurdagen
762 04/122-04
Programmatiekosten
cultuuraanbod
kinderen/jongeren (2010 en
2012: crea-ateliers, 2011
en 2013: crea-ateliers en
kinderhoogdag)762 05/122-04
Programmatiekosten
cultuuraanbod voor scholen
762/435-01
Kinderhoogdagen (bijdrage
aan andere overheid)
762 02/124-48
Technische kosten
cultuurkamp
Totaal Collectievorming
bibliotheek: boeken, AVM,
technische
werkingsuitgaven (details:
cultuurbeleidsplan)
Haspengouwse Academie:
bezoldiging docenten, huur
lokalen, technische
benodigdheden… (details:
zie cultuurbeleidsplan en
begroting onderwijs)

4.344,91

6.000

6.000

6.000

6.000

16.121,09

12.500

12.500

12.500

12.500

9.698,70

4.000

9.000

4.000

9.000

3.014,81

3.100

3.000

3.000

3.000

0

750

0

750

0

0

250

250

250

250

37.553,45

37.000

37.000

37.000

37.000

12.643,03

14.000

14.000

14.000

14.000
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1.5
2.1

2.4

Vakantiewerking
sportdienst
Vakantiewerking BKO en
Tieneropvang
104/123-13
Beheers- en
werkingskosten informatica
(website,
reserveringsprogramma
GC De Passant)

Zie begroting en beleidsplan sportdienst
Zie begroting BKO en Tienerclub

0

13.460,77
8.426,44

13.460,77
8.426,44

13.460,77
8.426,44

?

0

0

Raming Uitgaven Buitengewone Dienst

1.2

1.2
1.3
1.4
2.1
2.3

761/749-98:
Aankoop materiaal
uitleendienst: tenten
761 01/749-98
Aankoop materiaal
uitleendienst
010/961-53
Leasingovereenkomst
uitbreiding GC De Passant
…/…-..
Verbetering wegennet en
aanleg fietspaden
Budingenweg
…/…-..
Heraanleg schoolomgeving
Kleine Picasso

1.247,76

0

0

0

5.000

0

430.300

2.485.000

1.728.000

??

0

0

0

285.000

??

0

0

Ngl. noodwendigheden
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Raming Inkomsten Gewone Dienst

Trekkingsrechten Vlaamse Overheid
Jeugd

Verwijzing
naar
doelstelling

Subsidie
Vlaamse
Overheid

1.2

Art. in begroting +
omschrijving
761/465-48:
Subsidie Jeugdbeleid
761 02/465-48
Subsidie prioriteit
jeugdinfrastructuur
761 03/465-48
Subsidie prioriteit
jeugdinformatie
761 ../465-48
Subsidie prioriteit
jeugdwerkbeleid:
brandveiligheid
761 ../465-48
Subsidie prioriteit
jeugdbeleid: jeugdcultuur
761/161-03:
Verhuring materiaal
uitleendienst jeugd
762/465-02
Bijdrage hogere overheid
voor coördinator cultuur
(combinatiefunctie
coördinator jeugd)

Rekening 2009

Begroting 2010

Raming 2011

Raming 2012

Raming 2013

10.608,30

11.787

11.796,27

11.796,27

11.796,27

3.540,60

3.934

0

0

0

2.451,07

2.725

0

0

0

0

0

3.932,09

3.932,09

3.932,09

0

0

2.715,86

2.715,86

2.715,86

468,10

500

500

500

500

27.665,94

26.523

27.665,94

27.665,94

27.665,94
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1.5
2.1
2.6

1.5
2.1

762 01/485-01:
Bijdrage Provincie
organisatie Kinderhoogdag
762/161-01
Bijdrage deelnemers creaatelier
762/161-04
Bijdrage cultuurdagen (o.a.
deelnemers
kinderhoogdagen)
762 01/161-01:
Bijdrage deelnemers aan
schoolvoorstellingen

5.000

0

4.000

0

2.500

290,50

300

300

300

300

1.799

500

2.000

500

2.000

1.962,50

1.000

1.500

1.500

1.500

Opmerkingen bij financieel programma
• Cijfers begroting 2010: de begroting 2010 werd opgemaakt vóór de definitieve trekkingsrechten voor 2010 bekend waren,
vandaar de verschillen tussen de opgegeven cijfers en de trekkingsrechten, zoals aangegeven door het Agentschap Sociaal
Cultureel werk.
• Cijfers raming 2011: dit is een voorlopige raming – er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met besparingen die
aangekondigd worden maar de cijfers die hier weergegeven worden kunnen nog afwijken van de cijfers in de definitieve
begroting voor 2011. De exacte cijfers van de begroting 2011 kunnen wel opgenomen worden in de verantwoordingsnota
2010.
Omdat de trekkingsrechten voor het jeugdbeleid 2011 nog niet bekend zijn wordt hiervoor uitgegaan van de trekkingsrechten 2010,
als raming voor de trekkingsrechten voor de komende jaren.
Hetzelfde geldt voor de bijdrage van de hogere overheid voor de coördinator.
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BIJLAGEN
1. Advies jeugdraad m.b.t. jeugdbeleidsplan

44

2. Goedkeuring gemeenteraad
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