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Toelichting:
1/3 van de lokale jeugdraadvertegenwoordigers geeft aan dat ze onvoldoende betrokken 
worden bij het jeugdbeleid van hun gemeente. 1/2 van de lokale jeugdraden geeft aan minder 
invloed te hebben op jeugdbeleid dan in 2013. 40% van de jeugdambtenaren geeft aan dat er 
steeds minder aandacht is voor de participatie van kinderen en jongeren en zien dat ze veel 
minder om advies gevraagd worden. 70% geeft aan niet of nauwelijks betrokken te zijn 
geweest bij de planning en ontsluiting van het vorige meerjarenplan. Deze cijfers zijn 
bekendgemaakt door de Vlaams jeugdraad (mei 2017). 

Deze week (25/2/2019-3/3/2019) houden de Vlaamse Jeugdraad, Bataljong (voormalige vvj), 
Debattle en de VVSG de actie 'ik ben #jeugdbeleid'. In deze campagne wordt er aandacht 
gevraagd voor jeugdbeleid en de mening van de jongeren. De lokale overheid heeft hiervoor 
de sleutel in handen. De jeugdraad van bij het begin meer betrekken bij 
besluitvormingsprocessen en uitvoeringsprocessen is daarbij zeer belangrijk. 

Jammer genoeg geeft ook in Mortsel de jeugdraad aan dat er steeds minder aandacht is voor 
de participatie van jongeren. Dit is jammer want kinderen en jongeren hebben, net als 
iedereen, hun eigen kijk op de hun omgeving en de wereld. Het zijn competente burgers die 
het verdienen actief mee vorm te geven aan de wereld. Wanneer we kijken naar wat er nu 
gebeurt in Europa maar zeker in België zien we dat jongeren dat ook zeker willen doen. 

Het decreet Lokaal Jeugdbeleid stelt in artikel 5 §3 dat: Het college van burgemeester en 
schepenen toont aan dat ze advies vraagt aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die 
betrekking hebben op het jeugdbeleid, ook bij de opmaak van het meerjarenplan. Het College 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie toont aan dat het advies vraagt aan de jeugdraad, 
ten minste bij de opmaak van het jeugdbeleidsplan en over andere aangelegenheden die 
betrekking hebben op het jeugdbeleid.

Voorstel van besluit:
De gemeente verbindt zich ertoe om vanaf het begin van de besluitvorming advies te vragen 
aan de jeugdraad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het jeugdbeleid en de 
opstelling van het meerjarenplan. Alsook de informatie die daarvoor nodig is toegankelijk en 
verstaanbaar te maken.
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