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A. Korte analyse
Jeugdwerkingen in Buggenhout
Er zijn in Buggenhout momenteel 16 erkende jeugdwerkinitiatieven. Hiervan zijn er 7 jeugdbewegingen, 3 cultureel
jeugdwerkinitiatieven, 3 specifieke jeugdwerkvormen (jeugdhuis,speelplein,jongerenpaspoort), 2 nieuwe initiatieven
en 1 initiatief met doelgroepgerichte werking(Blijdorp zomerkamp).
Van de 16 erkende jeugdwerkinitiatieven zijn er 14 die wensten opgenomen te worden in de jeugdraad als
permanente leden.
Van deze 16 erkende jeugdwerkinitiatieven vragen en ontvangen er momenteel 15 subsidies.
Van deze 16 initiatieven zijn er 10 gesitueerd in de deelgemeente Buggenhout Centrum, waar ook de meeste
kinderen en jongeren wonen (54,64%). In de deelgemeente Opstal zijn 3 jeugdwerkingen actief, terwijl de andere
deelgemeentes Opdorp en Briel, elk 1 jeugdwerking tellen. Dit zijn ook de deelgemeenten met het minst aantal
inwoners tussen 3 en 25 jaar.

De verschillende jeugdwerkingen met hun voorzitters
Werkjaar 2009-2010
Vereniging

Vast
Erkend subsid lid JR

Voorzitter

Adres

13+ Opdorp

Nick Van Stichel

Opdorp

ja

ja

ja

Chiro Hemo Jongens

Mathias Van der Jeugt

Opstal

ja

ja

ja

Chiro Opstal meisjes

Silke Raes

Opstal

ja

ja

ja

De Klauwaerts

Diederik Aelbrecht

Centrum

ja

ja

ja

KSA Buggenhout

Philippe Van Causbroeck Centrum

ja

ja

ja

Scouts & gidsen

Caroline Van de Veken

Briel

ja

ja

ja

VKSJ

Maggelien Lambrechts

Centrum

ja

ja

ja

Jeugdbewegingen

cultureel jeugdwerkinitiatief
Cantico

Joris Verschueren

Centrum

ja

ja

ja

Culamici

Iris vande Velde

Centrum

ja

ja

ja

Muziekkapel Chiro Ops

Peter Heyvaert

Opstal

ja

ja

ja

JeB'ke (jongerenpasp.)

Evi Collier

Centrum

ja

ja

ja

Spelemee (Speelplein)

Sofie Jansegers

Centrum

ja

ja

ja

tJOC (Jeugdhuis)

Kristof De Hauwere

Centrum

ja

ja

ja

JNM

Lieven De Roo

Centrum

ja

ja

nee

Jeugd Rodekruis

Evy Vandenhoute

Centrum

ja

ja

ja

Katleen Van Hoey

Centrum

ja

nee

nee

Ward Vranken

Schippersdijk 71

ja

ja

ja

Jeugdwerkinitiatieven

Nieuwe initiatieven

Doelgroepgericht jeugdwerk
Blijdorp Zomerkamp
Jeugdraad
Jeugdraad Buggenhout
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Uit de cijfers van de subsidiedossiers van de jeugdbewegingen haalden we de volgende cijfers:
Het bovenste jaartal verwijst naar het jaar van subsidiëring en de jaartallen eronder naar het werkjaar
waarop deze gebaseerd zijn.
Het totaal aantal leden zetten we bewust niet om in een percentage van het totaal aantal jongeren omdat door de
verschillende aard van de betreffende jeugdwerkingen kinderen en jongeren in meer dan 1 jeugdwerking actief
kunnen zijn.
In deze cijfers zitten geen gegevens over het speelplein, het jeugdhuis en het jongerenpaspoort omdat deze hun
aantal leden niet moeten doorgeven voor hun subsidiedossier dat nominatief is.
In 2009 merken we en lichte daling in de cijfers omdat er 1 vereniging wegens laattijdig subsidiedossier niet
meegerekend werd. Mochten deze leden meegeteld hebben was er zelfs een kleine stijging, die echt doorgezet werd
in 2010. (Bijna 100 meer dan in 2008)
Dit heeft er mee te maken dat Culamici erkend werd en direct meetelde met de werkingskosten, Cantico terug zijn
dossier indiende en dit aangevuld werd met een lichte stijging binnen de jeugdbewegingen, mooi gespreid over de 7
initiatieven.
Jeugdwerk/leden
Totaal aantal leden

2008
2006-2007
824

2009
2007-2008
817

2010
2008-2009
923

Besluit: We merken in de bovenstaande cijfers van 2008 naar 2010 een stijging binnen het ledenaantal van het
jeugdwerk en een stijging binnen het aantal erkende jeugdwerkinitiatieven. We kunnen besluiten dat in het algemeen
qua ledenaantallen het klassieke jeugdwerk het goed doet, zelfs lichtjes stijgt gespreid over alle initiatieven.
Toch blijft het jammer dat we de jeugdwerkvorm: “jeugdatelier” niet meer hebben in Buggenhout.
De prioriteit jeugdcultuur geeft hier wellicht een opportuniteit om creatieve activiteiten terug meer aan bod te laten
komen.
Uit de beperkte cijfers van het Speelplein Spelemee blijkt een lichte daling.
De 2 nieuwe initiatieven uit het vorige JBP blijven erkend : JNM en Blijdorp vakantiekamp (mentaal en fysiek
gehandicapten) Met Culamici en JeugdRodeKruis kregen we er 2 nieuwe initiatieven bij.
Uit de Ronde Tafelgesprekken vanuit de Jeugdraad met het bestuur in 2008 en 2009 werd duidelijk dat het huidige
jeugdbeleid door het jeugdwerk nog steeds geapprecieerd wordt.

Diversiteit in de gemeente
Het aantal vreemdelingen in Buggenhout is beperkt (48 inwoners (0,34%) in totaal tussen 3 en 25 jaar, zie bijlage 1)
en de meeste zijn ook geïntegreerd in de bestaande jeugdwerkingen. Hier worden dan ook opnieuw geen specifieke
acties ondernomen of gepland.
Door de grote diversiteit van onderwijstypes in Buggenhout liggen hier nog mogelijkheden om aan de diversiteit
binnen het jeugdwerk te werken.
We hebben in onze gemeente 5 verschillende BUSO-scholen die met verschillende doelgroepen werken:
PSBLO “Claevervelt”:
PSBuSO “Spectrum” :
VBS voor BUSO, Opdorp :
V rije Gesubsid. Basisschool Blijdorp
:
Vrije Gesubsid School voor sec onderwijs Blijdorp

BLO
BUSO:
BUSO: geplaatste jongeren
BLO en Kleuteronderwijs
BUSO

(
,type 1 & 8)
(OV 3,type 1 & 3)
(OV 3,type 1 & 3)
(
,type2)
(OV 1, type2 )

Dat het vakantiekamp van VZW Blijdorp blijft erkend worden als jeugdwerkvorm is een rechtstreeks gevolg van het
meer betrekken, contacteren van deze scholen.
We willen extra inspanningen blijven leveren om de kinderen en de jongeren en de scholen zelf, meer te betrekken.

Besluit: We willen in de toekomst extra inspanningen blijven leveren om de kinderen en de jongeren en
deze scholen zelf, meer te betrekken. Op deze manier willen we gestalte geven aan diversiteit binnen het
gehele jeugdbeleid. Hiervoor willen we gebruik maken van de ruime knowhow die binnen deze scholen
aanwezig is. Toch merken we dat dit zeer moeilijk blijft.
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Jeugd en cultuur
Als we kijken naar wat er in Buggenhout is rond cultuur, grijpen we terug naar het lopende cultuurbeleidsplan dat
uitging van een swot-analyse die enkele kernpunten aantoonde:
1° Een rijk verenigingsleven
2° Een grote scholengemeenschap waar alle types van secundair onderwijs aanwezig zijn, wat een sterkte is voor
een plattelandsgemeente. Bij dit dagonderwijs hebben we een vrij grote gemeentelijke academie muziek, woord en
dans waar de hoofdgebruikers kinderen en jongeren zijn.
3° De volgende kenmerken met hun sterktes en zwakte s:
- Een bruisende gemeente met heel veel activiteiten en overvolle kalenders.
- Groot aanbod op vlak van cultuur en beeldende kunst.
- geografische ligging in het centrum (middelpunt) van Vlaanderen.
- integrale benadering van cultuur
Deze bevindingen werden door de stuurgroep besproken in 2 stuurgroepvergaderingen, 2 terugkoppelmomenten met
cultuurgeledingen binnen de cultuurraad en op 1 vergadering van de kunstenaarsraad.
De eerste grote vaststelling was dat er heel wat aanbod is voor jongeren maar dat dit in verschillende mate al dan
niet als succesvol wordt ervaren naar deelname en participatie van deze jongeren.
Vb1. academie bereikt heel wat jongeren uit de lagere school op een academische manier. We constateren dat rond
de leeftijd 12-13 er heel wat uitstroom is (uit de academie) door dit academische aanbod anderzijds zien we dan dat
de overblijvende groep klein maar sterk gemotiveerd is.
Vb2 Het cultuurcentrum doet heel wat inspanningen om jongeren te bereiken maar in aanwezigheid op voorstellingen
is dit niet erg merkbaar; We merkten hier 2 knelpunten: het aanbod in het cc is vrij gespecialiseerd (voor mensen met
culturele ervaringen) en de zaal leent zich minder voor jongerencultuur.
Vb3 Programmeringcommissie is vragende partij om jongeren actief te laten participeren in de commissie. Wel stelt
ze vast dat ze hier geen jongeren voor vindt en dat dit wellicht ligt aan de werkwijze (vergaderen) als aan de huidige
samenstelling (vrij hoge gemiddelde leeftijd, jongeren zijn een aantrekkingspool voor andere jongeren)
De infrastructuur van De Pit is uitstekend naar podiumgrootte en geluidskwaliteit en zitplaatsen voor bezoekers maar
is hierdoor beperkt naar populaire jongerencultuur (vb fuiven, muziekoptredens met dansmogelijkheid). De
jongereninfrastructuur vb JOC biedt hier dan weer goede mogelijkheden maar is momenteel te klein om er iets op
een podium te organiseren. In deze gevallen zit het jeugdhuiszaaltje met 50 aanwezigen al vol.
Doordat gepoogd werd om jongeren vanuit de stuurgroep die met cultuurbeleving actief bezig zijn, samen te brengen
met de culturele geledingen, werden er zeker en vast deuren geopend, gemeenschappelijke actiepunten ontdekt.
Nog een vaststelling:
De knelpunten liggen vooral in het feit dat jongeren anders staan tegenover, structuren, organiseren,
vrijetijdsbeslissingen nemen. Dit is vergelijkbaar met de evolutie in verenigingen waarin we merken dat jongeren,
jongvolwassenen, jonge gezinnen zich later en beperkter engageren. (De Standaard 17 juni 2010: 55,9 jaar is de
gemiddelde leeftijd van het verenigingsleven.) Vanuit hun eigenheid zijn jongeren laatbeslissers wat dikwijls moeilijk
samengaat met abonnementen, ver vooraf kaarten kopen, snel een infrastructuur vinden enz.
Hieraan gekoppeld kwam de tweede grote vaststelling dat er in het verleden al heel wat pogingen ondernomen zijn
maar dat deze dikwijls maar heel kort succesvol zijn of zelfs helemaal niet. De oorzaak die zowel jongeren als het
culturele werkveld aangeven is het feit dat we in Buggenhout daar eigenlijk te weinig knowhow, ervaringen mee
hebben waardoor er nooit gewerkt werd vanuit 1 visie. Zo een visieopbouw leek dan zowel voor de betrokken
jongeren als de culturele partners essentieel. Ook is er het besef dat dit niet van vandaag op morgen kan en dat het
belangrijk is om onszelf de tijd te geven deze visie opbouw gedurende het hele beleidsplan.
Als achtergrond en inspiratiebron maakte de werkgroep in zijn overlegmomenten vooral gebruik van het onderzoek:
“1 op 3 doet het in mijn gemeente : tips voor het lokaal amateurkunstenbeleid.” Dit gaf aanleiding om via een kort
onderzoekje op zoek te gaan naar jongeren amateurkunstenaars. De bedoeling was via 1 jongere die binnen een
bepaalde amateurkunst werkzaam was, toegang te krijgen tot andere en zo de vraag weer verder te stellen om zo in
een 2-tal stappen een 5 a 10 tal jongeren te kunnen oplijsten. Dit bleek voor alle geledingen, schrijven,
muziekgroepjes, podiumkunsten, zang, beeldend, dans, … die we poogden op te lijsten, niet zo vlot te verlopen.
De kindergemeenteraad deed een dj-contest voor 12 jarigen en er werd slechts 1 dj gevonden, die wel zeer goed
was.
Waaruit we de mogelijke conclusies haalden:
“Jongeren benoemen wat ze doen niet altijd als kunst, als creatief,als amateurkunst.”
“Jongeren hebben niet zo veel behoefte om dit te tonen maar meer om het gewoon te doen.”
Hieraan werken leek de werkgroep een uitdaging en een hefboom om vanuit zichtbare resultaten
meer jongeren te enthousiasmeren om hun resultaten te tonen.
“De werkvorm was misschien niet zo geschikt.”
“ Er zijn in Buggenhout weinig jongeren die aan amateurkunsten doen. “

4

Leek ons niet zo, alleen nog maar gewoon vanuit het onderzoek extrapolerend naar Buggenhout
toe.
Hier zoeken we in de visieopbouw naar antwoorden.
Personeelsondersteuning en inzet
Voor een vrij kleine gemeente is het personeel dat werkzaam is in de sectoren: jeugd, cultuur,sport, IBO, bibliotheek,
academie in Buggenhout, al vrij groot omdat er vanuit het verleden al heel wat ondersteuning en initiatieven vanuit
het bestuur ontstonden. We beschikken zo over een gemeenschapscentrum dat gerust de vergelijking met een cc
aankan zonder er een te zijn dus met heel wat minder financiële middelen. Binnen dit takenpakket veel nieuwe
initiatieven en dynamiek ontwikkelen, wordt momenteel als moeilijk gezien binnen de verschillende betrokken
diensten. Vanuit het vrijwilligersveld is er wel enthousiasme om hierin samen te werken. De werkgroep kwam al snel
tot heel wat mogelijke initiatieven, manieren van aanpak.
Het zal dan ook zeker een uitdaging zijn om met en vanuit de bestaande personeelsbezetting via samenwerken en
optimaliseren deze mogelijkheden te creëren. Vooral het stimuleren van het breed cultureel en jongerenveld om via
hen doelstellingen te realiseren lijkt de aangewezen weg.

Besluit:Het is noodzakelijk om inhoudelijk meer zicht te krijgen over het onderwerp Jeugdcultuur: sterktes ,zwaktes,
opportuniteiten en mogelijke valkuilen en hoe het dan verder moet in Buggenhout naar ondersteuning toe. We
willen de volgende 3 jaar benutten naar visieopbouw toe.
We zullen naar uitvoering toe, hierbij ruim beroep moeten doen op het vrijwilligersveld en bestaande structuren.
Op actieniveau zijn er wel heel wat concrete ideeën en mogelijke partners maar staan we in overleg hierover nog
niet ver genoeg om al heel concreet te kunnen zijn in dit beleidsplan.
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B. Participatief proces
Hoe kwam dit JBP tot stand?
Dat dit JBP tot stand kwam via een participatief proces willen we in dit hoofdstuk kort schetsen. Op deze wijze hopen
we ook dat de verwijzigen per actie duidelijker worden en kunnen gekaderd worden binnen het geheel.

Locomotief: de stuurgroep
- De stuurgroep ging van start op 3/12/2009. Ook deze stuurgroep vond dat de discussies beter vooraf ten gronde
werden gevoerd dan in het plan steeds te verwijzen naar nog te plannen overlegmomenten om een actie te verfijnen.
Wel was het duidelijk dat deze stuurgroep jonger en kleiner was en hierdoor met minder ervaring en minder
verdiepend kon werken. Heel wat discussies moesten ruim gekaderd worden . Daarom de keuze om geregeld samen
te komen en niet te veel hooi op de vork te nemen en voorzichtig te zijn met veel vernieuwingen.
Positief aan deze jonge werkgroep was dat er hierdoor enkel nog zeer actieve of pas beginnende jeugdwerkers
aanwezig waren in de groep die duidelijker de voeling bewaarden met de doelgroepen. Via allerlei kanalen werd het
opstarten van deze stuurgroep bekend gemaakt (maandelijkse jeugdwerk info, AV van de JR, infoblad, pers). Er
werden geen voorwaarden gesteld om de stuurgroep samen te stellen naar politieke-,jeugdwerk- of andere specifieke
achtergronden.
Dit resulteerde in de onderstaande stuurgroep.
Naam
Elle jacobs
Sofie Jansegers
Elsie Luppens
De Hauwere
Kristof
Berten Luypaert
Jan Jacobs
Evi Collier
Lien Collier
Ward Vranken

telefoon
0475/48.30.58
0495/72 27 04
0474/45 01 60
0474/56 89 72

straat
Schoolstraat
Hauwerstraat 11
Ichelgemstraat 1
Kerkstraat 103/101

gemeente
Buggenhout
Buggenhout
Asse
Buggenhout

email
elle@spelemee.be
sofiejansegers@hotmail.com
elsie@tjoc.be
dokken@opstal.be

0477/21 89 32
052/35 45 27
0473/83 66 17
0479/74 26 91

Schoolstraat 62
Stenenstraat 55
Kasteelstraat 132
Kasteelstraat 132
Schippersdijk 71

Bertenluypaert.be
Jan.jaco@buggenhout.be
evi.collier@gmail.com
lientjec@gmail.com
ward.vranken@student.kuleuven.be

Jolien Wauters
Karen Van der
Jeugt
Suys David
Filip Stallaert
Laura Dolmans

0494/45 68 05
0472/83 95 72

J. Andriespark 35
Varentstraat 56

Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Baasrode/
D’monde
Buggenhout
Buggenhout

jolien_wauters@hotmail.com
karenvdj@hotmail.com

0495/789 696
052/33 84 52
0494/94 84 23

Stationsstraat 55
Platteput 16
Hanenstraat 110

Buggenhout
Buggenhout
Bugenhout

David@jeugdraadbuggenhout.be
jeugddienst@buggenhout.be
Laura.dolmans@gmail.com

Deze stuurgroep werd voornamelijk gevormd uit de volgende groepen:
11 jongeren die nog actief in het jeugdwerk werkzaam zijn.
5 jongeren die in de huidige jeugdraad zitten, in het dagelijks bestuur,
6 jongeren die in de huidige AV van de jeugdraad zitten
1 jongere die in 2010 stopte met de JR
1 schepen van jeugd, afkomstig uit het jeugdwerk
1 jeugdconsulent
Als je het optelsommetje maakt merk je meteen dat een aantal van de leden in verschillende groepen onder te
brengen zijn, voornamelijk in de combinatie nog werkzaam in het jeugdwerk en tegelijkertijd zetelend in de
Jeugdraad.
Dit enkel om aan te duiden dat er een duidelijke mix was tussen ervaring, jeugdig enthousiasme getoetst aan de
huidige jeugdwerkpraktijk.
Ten opzichte van het vorige JBP zijn er nu heel wat meer nog actieve jeugdwerkers die deel uitmaken van de
stuurgroep.
De werkgroep verspreidde de thema’s over verschillende soorten bijeenkomsten:
Ten eerste ,algemene stuurgroepbijeenkomsten, vooral rond evaluatie vorig JBP, ten tweede, onderwerpgerichte
bijeenkomsten waar specifieke mensen werden voor uitgenodigd, zoals rond de delen ivm Speelpleinwerking,
jongerenpaspoort en jeugdhuis en de prioriteiten bijeenkomsten waarvan deze rond cultuur (1x enkel met jongeren, 2
x met cultuurgeledingen uitgenodigd door de stuurgroep en door de kleine opkomst 1x via aanwezigheid van de
stuurgroep op de kunstraad)
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De verslagen van deze bijeenkomsten werden 4x, waarvan 2x uitvoerig teruggekoppeld naar de AV van de JR en
steeds naar het bestuur van de JR. Enkele thema’s zoals: subsidies, kampvervoer, infrastructuur werden reeds op
de AV’s gebracht voor de stuurgroep van start ging, net zoals in het vorige JBP. Hierdoor was er al voldoende info en
terugkoppeling gebeurd vooraf.
Er werd breder teruggekoppeld dan enkel het jeugdwerk in o.a. het ideeëncafé van 9/05/2007
Over de onderwerpen:
- gemeentelijke jeugd(werk)gebouwen en brandveiligheid
- jeugd en cultuur
- subsidies
Hier konden jongeren in themagroepjes hun menig en ideeën geven over de 4 thema’s.
In sommige werkgroepen werkte men verder uit wat de werkgroep voorstelde in andere werden nieuwe voorstelen
gelanceerd, voorstellen van de stuurgroep besproken ,samen gezocht naar praktische oplossingen. In het plan
verwijzen we daarom geregeld terug naar dit moment: het ideeëncafé.
In de maanden april - mei en juni werden op vraag van de stuurgroep deze ideeën teruggekoppeld en aangevuld via
gesprekken vanuit de jeugddienst met diensthoofden of verantwoordelijke ambtenaren voor: cultuur, sport,
IBO,technische dienst, bibliotheek,muziekacademie en milieudienst ,zodat de haalbaarheid van heel wat voorstellen
kon getoetst worden. Dit resulteerde deze maal in een duidelijke aanwezigheid van bestaande plannen : cultuur- en
sportbeleidsplan en voor het IBO, het kwaliteitsdossier in het opgestelde JBP

Brandstof: het permanente communicatie en participatieproces
Voor heel wat discussies binnen en buiten de stuurgroep blijven we teruggrijpen naar enkele
structurele participatieprocessen die in de voorbije jaren werden uitgebouwd.
Hieronder een opsomming van deze processen.

Kindergemeenteraad: Sinds september 2004 werken we met een nieuwe vorm van Kindergemeenteraad (KGR),
die een combinatie vormt van samenwerking met de scholen voor vorming (G4 spel van C.I.S.) over wat een
gemeente doet en hoe er beslissingen worden genomen en publiciteit binnen deze scholen voor kandidaten, die zich
vrij kunnen inschrijven. Dit vorige jaren bereikten we tussen de 25 en 30 geïnteresseerden, wat net geen 12% is van
deze leeftijdsgroep. Wel slaagde de KGR er dit jaar in om de resultaten van hun uitgewerkte ideeën aan meer
leeftijdsgenoten te tonen door de aanwezigheid van hun workshops op de buitenspeeldag en hun sportfuif. Via deze
KGR komen heel wat ideeën en voorstellen van kinderen naar boven.
Structureel gezien neemt de JR deze onderwerpen steeds mee in zijn communicatie, door de stuurgroep worden
deze ideeën voorstellen verwerkt en in sommige gevallen zelfs heel concreet overgenomen.
In het plan wordt dan ook geregeld verwezen naar deze KGR.
Ronde Tafel Gesprek
e

In 2009 ging deze communicatievorm tussen jeugdraad en schepencollege voor de 12 maal door. Heel wat
onderwerpen van het JBP komen uit deze rechtstreekse dialoog tussen jongeren en bestuur. Door de aanwezigheid
van alle schepenen en heel wat gemeenteraadsleden en heel veel jongeren wordt hier aan beide zijden veel belang
aan gehecht en leverde dit al heel wat tastbare resultaten op. De jeugdraad evalueerde dit RTG van 2009 als minder
geslaagd dan vorige jaren . Wellicht is de formule aan verandering toe zowel voor de JR zelf als voor de politici.
In het JBP wordt hier verwezen naar het RTG.

Jeugdnota
We grepen nogmaals terug naar deze jeugdnota van 2006 en stelden vast dat er heel wat gerealiseerd werd maar
dat er eveneens nog enkel hot items zijn die nog onvolledig zijn.

Overleg vakantiewerkingen
Sinds 2002 is er een structureel overleg tussen het jeugdwerk dat vooral werkzaam is in vakantieperiodes nl.: het
speelplein en het jongerenpaspoort enerzijds en de gemeentelijke initiatieven die werkzaam zijn in dezelfde periodes
anderzijds nl. IBO (Initiatief Buitenschoolse kinderopvang) en de sportkampen. Uit dit overleg komen permanent
ideeën, vormen van samenwerking en inspraak in het jeugdbeleid. Zowel het Speelplein, het Jebke, IBO als
sportdienst werden betrokken bij het opstellen van dit JBP via dit Overleg vakantiewerkingen en via
vertegenwoordiging in de stuurgroep.
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Overleg JeB-tJOC-JR
Deze 3 gebruikers van het JOC (Jongerenpaspoort:JeB’ke; Jeugdhuis:tJOC en Jeugdraad) overleggen 3x per jaar
rond afspraken.
Dit overleg startte in 2006 en loopt nog steeds.
In het JBP wordt dan verwezen naar het overleg JeB-tJOC-JR

J-Spot
In september 2005 organiseerde de JD voor het eerst, een infomoment i.v.m. de subsidie voor het jeugdwerk.
De betrokken jeugdwerkinitiatieven vonden deze samenkomst voor het jeugdwerk zo interessant dat ze de
J-spot (Jeugdwerk-spot) startten als een werkgroep van de JR.
e
3 maal per jaar komt deze J-spot samen waarvan de 1 in het werkjaar gericht blijft op de subsidiedossiers. Voor het
eerst werd voor de controle van de subsidiedossiers niet alleen een beroep gedaan op het DB van de JR, wegens
zijn beperkt aantal leden maar werd er een open oproep op de AV gericht om mee te komen nakijken waardoor 6
jongeren die niet in de JR zitten kwamen meetellen. Hiermee hopen we zowel naar het correct invullen van dossiers
als naar interesse voor het DB van de JR een vooruitgang te boeken.
In deze J-spots brengen ze zelf de onderwerpen aan, maken een uitnodiging, nodigen indien nodig een spreker e.d.
uit en voorzien een locatie in de jeugdwerklokalen. Uit dit overleg kwamen reeds heel wat bruikbare ideeën en
voorstellen niet enkel adviesgericht of voor het JBP maar evenzeer naar samenwerking met elkaar.
In het JBP wordt dan verwezen naar J-spot.

Speelpleintjes en speelstratenoverleg
Sinds 2004 gaat er op de verschillende wijkspeelpleintjes zelf (in een tent) jaarlijks een overleg door met de buren en
de kinderen en de betrokken gemeentelijke diensten. Steeds waren hier kinderen aanwezig. In 2007 gebruikte de
jeugddienst voor de kinderen een kindgerichte werkvorm en dit steeds in de namiddag voorafgaand aan het overleg.
Door dit overleg zijn de buren verdraagzamer, worden problemen sneller aangepakt en geven ook de kinderen aan
dat het er aangenamer en veiliger spelen is.
In 2007 wordt er voor de Speelstraten eveneens een overleg georganiseerd. De peters en de meters van deze
speelstraten evalueren nu samen met de Jeugddienst en de politie de werking. Uit de contacten met deze peters en
meters en uit dit overleg werd heel wat info gehaald voor een nieuw speelstratenreglement en voor de werkwijze. In
e
2008 ging dit overleg voor de 2 maal door. In 2009 en 2010 waren er geen speelstraten waardoor dit overleg verviel.
Wel werden de contacten met de buurtbewoners onderhouden en werd er vastgesteld dat er in alle speelstraten een
oplossing gevonden was, zonder officieel een speelstraat te organiseren. Dit gaat van een weide in de straat die ter
beschikking wordt gesteld tot gewoon spelen op straat omdat de ligging en de verkeersdrukte in de straat dit gewoon
toelaten.
In het JBP wordt dan verwezen naar het Speelpleintjesoverleg en het Speelstratenoverleg.

De jeugddienst als doorgeefluik van informatie
Voor de invulling van de vrijetijdswerkingen: speelplein,jongerenpaspoort en jeugdhuis, hanteren we als gemeente
nog steeds de strategie en visie van het ondersteunen van deze vrijwilligerswerkingen. Vanuit deze dynamiek is er
heel veel contact vanuit deze organisaties met de jeugddienst. Heel wat vragen, ervaringen en conclusies naar de
werkingen toe vanuit deze verenigingen komen daarom heel snel bij de jeugddienst. Door de aanwezigheid van
zowel de jeugddienst als de voorzitters van deze verenigingen in de stuurgroep werden de opmerkingen van deze
structurele en informele contacten meegenomen in het ontstaan van het plan.
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Deel 1 - Jeugdwerk
Hoe kwam dit deel tot stand?
De stuurgroep maakte voor dit deel vooral gebruik van de bestaande jeugdraadkanalen zoals het RTG, de info uit de
reeds opgemaakte jeugdnota van 2006 en spendeerde de helft van zijn vergaderingen aan evalueren en duiden van
het vorige JBP.
Hierover werd binnen de stuurgroep geanalyseerd en gediscussieerd en voorstellen geformuleerd. Uit de evaluatie
uit de stuurgroep en terugkoppelingen in de JR bleek het jeugdwerk voor 95% tevreden over de ondersteuning zowel
op financieel vlak naar werkingssubsidies toe, als naar infrastructuursubsidies als naar ondersteuning toe.
Naar de ontwikkeling van een nieuw subsidiereglement toe, waar meer kwaliteitsbevordering in wordt nagestreefd,
dat voorbereid werd door de werkgroep subsidies van de JR, werd een voorstel gedaan naar het college toe. Daar
het college dit enkel zonder financiële verhoging wil invoeren, besliste de stuurgroep om het subsidiesysteem
onveranderd te laten en de komende jaren te zoeken naar alternatieven.
De voorstellen voor dit JBP kwamen niet enkel uit deze stuurgroep maar eveneens uit de terugkoppelingen op de
AV’s.
Bij elke doelstelling vermelden we nog kort het participatief proces waaruit deze ontstond, wie er aan meewerkte en
met wie we deze willen uitwerken.
Zoals reeds vermeld in de algemene inleiding werden er geen nieuwe enquêtes uitgevoerd maar werd er vooral
gesteund op de bestaande structuren, die hierboven uitvoerig werden omschreven.

En daarna?
Door het blijven opnemen van de delen communicatie en informatie in het JBP als aparte onderdelen en het
toevoegen van het participatief proces willen we in het plan duidelijk maken dat in Buggenhout er een proces loopt
waarin vragen van jongeren een weg vinden naar het bestuur en dat er al heel wat werkvormen worden gehanteerd
om deze communicatie terug te koppelen. Door de grote aanwezigheid van jeugdverenigingen op de AV van de JR
wordt er al heel kort op de bal gespeeld.
Tegelijkertijd blijven we er ons van bewust dat het terugkoppelen van de communicatie na meer aandacht hiervoor,
nog steeds beter kan. Daarom wordt er in het onderdeel algemeen jeugdbeleid, nog altijd extra aandacht besteed
aan het terugkoppelen van deze informatie naar jongeren.
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1.1 Deel : Jeugdwerk ondersteunen
Algemeen doel 1

De behoeften en noden van het lokaal jeugdwerk beantwoorden met op maat
gesneden ondersteuningen, zowel op financieel , materieel, als op administratief en
inhoudelijk vlak.

1.1.1 Omschrijving Buggenhouts jeugdwerk

Doelstelling 1: De definitie Buggenhouts jeugdwerk blijft behouden.
Concrete acties

D1, A1 De volgende procedures formaliseren en op elkaar afstemmen :
- Erkenning als Buggenhouts jeugdwerk.
- Erkenning als vast lid van de jeugdraad.
- Aanvraag voor subsidies

Wie
Jeugddienst / JR
Wanneer Januari 2011
Budget
/

/

/

Participatieve aanpak
Ism de jeugdraad via de werkgroep subsidies en het Dagelijks Bestuur
Beleidsindicator
→ Op elkaar geformaliseerde, afgestemde procedures.

1.1.2 Financiële ondersteuning van de werkingen:
1.1.2.1 Basisvoorwaarden om subsidies te krijgen.

Doelstelling 2: de basisvoorwaarden om subsidies te krijgen blijven linken aan de
definitie van Buggenhouts jeugdwerk
Concrete acties

D2, A1 De basisvoorwaarden voor het verkrijgen van subsidies mee laten evolueren met de definitie van
Buggenhouts jeugdwerk.
rekening houdende met:
dat het subsidiereglement wordt aangepast zodat alle erkende jeugdverenigingen op een subsidievorm
kunnen rekenen.
Wie
Jeugddienst / JR
Wanneer Doorlopend
Budget
/

/

/

Participatieve aanpak
Ism de jeugdraad via de werkgroep subsidies en het Dagelijks Bestuur.
Beleidsindicator
→ Alle erkende verenigingen hebben recht op subsidies.
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1.1.2.2

Subsidieberekening

Doelstelling 3: het systeem van de subsidieberekening blijft behouden
Concrete acties

D3, A1 Al de subsidieonderdelen worden afzonderlijk en op dezelfde dag gestort voor 15 mei
Wie
Jeugddienst / Fin. dienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
D3, A2 De jeugddienst blijft de jeugdbewegingen aansporen om hun subsidieaanvragen te bezorgen
voor 15 januari.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D3, A3 De Jeugddienst maakt samen met het DB van de JR op basis van de ingediende dossiers
een subsidieverdeling.
Wie

Jeugddienst / DB JR
(werkgroep subsidies)
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D3, A4

. De overschotten worden bij deze berekening verhoudingsgewijs verdeeld via het bufferfonds
over de subsidies met tekorten.

Wie

Jeugddienst / DB JR
(werkgroep subsidies)
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D3, A5 De AV van de jeugdraad zal in zijn vergadering van mei/juni mogelijke prioriteiten vastleggen voor
dit bufferfonds.
Wie
Jeugdraad / JR
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D3, A6 Indien er na deze prioriteiten nog overschotten zijn, worden deze verschoven naar het logistiek
fonds.

Wie

Jeugddienst / DB JR
(werkgroep subsidies)
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D3, A7

De jeugdraad, jongerenpaspoort, speelpleinwerking en het jeugdhuis stellen hun
verantwoording, gebaseerd op hun respectievelijke afsprakennota’s, voor hun werkingssubsidies voor,
in een dossier, dat voorgelegd wordt in de AV van maart.

Wie
Jeugddienst, JR
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

JR/JeB’ke/tJOC/Spelemee
Doorlopend
/

Participatieve aanpak
Voor de subsidieberekening, vastleggen prioriteiten bufferfonds, nakijken dossiers werkt de JD samen met de
jeugdraad via de werkgroep subsidies en het Dagelijks Bestuur en worden op de AV jongeren uitgenodigd om samen
de berekeningen te komen nakijken. We hopen hiermee een positieve invloed te hebben op het invullen van deze
dossiers en tevens de instroom van jongeren in het DB te bevorderen.
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Vorm en indienmoment dossiers JR, jongerenpaspoort, speelpleinwerking en jeugdhuis worden in gezamenlijk
overleg bepaald.
Beleidsindicatoren
→ Via het bufferfonds kunnen overschotten van bepaalde subsidies gebruikt worden om de tekorten bij andere op te
vullen, waardoor de jeugdverenigingen meer kosten krijgen terugbetaald.
→ Er wordt jaarlijks een dossier opgemaakt met de bijhorende berekeningen en verdelingen.

1.1.2.3

Subsidie werkingskosten

Doelstelling 4: de subsidies werkingskosten jeugdbewegingen hangt eerder af
van ‘kwaliteit’ dan van ‘kwantiteit
Concrete acties

D4, A1

Bekijken op welke manier de bevindingen van de werkgroep subsidies kunnen toegepast worden
zonder het budget subsidies te verhogen.

Wie
Jeugddienst, werkgroep subsidies
Wanneer Juli 2011
Budget
/
/

/

D4, A2 Het subsidiebedrag werkingskosten jeugdbewegingen wordt op peil gehouden .
Wie
Jeugddienst,
Begrotingsartikel 761/332-02
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
14 900€ (fin prognose 2°)
14 900€ (fin prognose 2°) 14 900€ (fin prognose 2°)
Participatieve aanpak
Voorstel kwam vanuit de AV van de JR (werkgroep subsidies) naar de stuurgroep werd teruggekoppeld naar het
college en terug op de AV besproken. Het college vindt de ideeën wel goed maar heeft onvoldoende financiële ruimte
om hier een (toekomstige) verhoging van de subsidies aan te koppelen. Daar de tevredenheid over het huidige
reglement nog steeds zeer hoog is zal de werkgroep subsidies andere voorstellen proberen uit te werken.
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Doelstelling 5: de subsidies werkingskosten van JR, Jeb’ke, tJOC en speelplein
evalueren via afsprakennota’s
Concrete acties

D5, A1 Afsprakennota’s blijven evalueren met deze 4 verenigingen.
Wie
Jeugddienst
JR/JeB’ke/tJOC/Spelemee
Wanneer Januari
Januari
Januari
Budget
/
/
/
D5, A2 Binnen deze afsprakennota’s gelijklopende afspraken maken rond evaluatie van de
werkingskosten en de bijhorende subsidies en hun subsidiedossiers standaardiseren.

Wie
Jeugddienst
Wanneer Januari
Budget
/

Januari
/

JR/JeB’ke/tJOC/Spelemee
Januari
/

D5, A3

Voor de jeugdraad blijven in de afsprakennota volgende punten zeker opgenomen:
- Overleg organiseren (vb RTG, AV)
- Stimuleren jeugdwerk (vb cadeau stoppers)
- Ontmoeting jeugdverenigingen organiseren (vb nieuwjaarsreceptie, BBQ, strandfuif,..)
- Adviseren

Wie
Jeugdraad, jeugddienst
Wanneer Doorlopend
Doorlopend
Budget
/
/

Doorlopend
/

D5, A4

In de evaluatie van deze werkingskosten rekening houden met een mogelijk financieel verschil
tussen al dan niet beschikken over animatoren/ hoofdanimatoren/ instructoren / hoofdinstructoren in de
ploeg.

Wie
Jeugddienst
Wanneer Doorlopend
Budget
/
D5, A5
Wie

Doorlopend
/

Doorlopend
/

De werkingskosten voor volgende verenigingen zijn als volgt:

Jeugddienst

Wanneer 2011
Budget
- werkingskosten speelplein:
9.950€(fin.prognose 3°)

Begrotingsartikel 761/332-02 en
761/124-02 voor de werkingskosten
jeugdraad
2012
2013
- werkingskosten speelplein: - werkingskosten speelplein:
9.950€(fin.prognose 3°)
9.950€(fin.prognose 3°)

worden behouden
- werkingskosten Jebke:
4.800€ (fin.prognose 4°)
worden behouden
- werkingskosten jeugdhuis:
4.000€ (fin.prognose 5°)

worden behouden
- werkingskosten Jebke:
4.800€ (fin.prognose 4°)
worden behouden
- werkingskosten jeugdhuis:
4.000€ (fin.prognose 5°)

worden behouden
- werkingskosten Jebke:
4.800€ (fin.prognose 4°)
worden behouden
- werkingskosten jeugdhuis:
4.000€ (fin.prognose 5°)

- werkingskosten jeugdraad:
2.350€ (fin.prognose 6°)

- werkingskosten jeugdraad:
2.350€ (fin.prognose 6

- werkingskosten jeugdraad:
2.350€ (fin.prognose 6

Participatieve aanpak
Deze acties werden opgesteld en geëvalueerd samen met de betrokken verenigingen.
De opnieuw op te stellen nota’s zullen tot stand komen i.s.m. deze organisaties. Het bestaande overleg tussen 3 van
deze organisaties zal in het kader van deze afspraken, opnieuw uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van
het speelplein.
Beleidsindicatoren
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→ Nieuwe afsprakennota’s met deze verenigingen
→ In deze afspraaknota’s gelijklopende afspraken over evaluatie.
→ De subsidiedossiers van deze verenigingen.

1.1.2.4

Subsidie “nieuwe Jeugdwerkinitiatieven”

Doelstelling 6: de mogelijkheid behouden om nieuwe jeugdwerkinitiatieven de tijd
te geven zich in te passen in bestaande subsidiemogelijkheden of om nieuwe
subsidiemogelijkheden te creëren naar het volgende JBP toe
Concrete acties

D6, A1

De subsidie: “werkingskosten nieuwe jeugdwerkinitiatieven” blijft behouden specifiek voor het
nieuwe jeugdwerk onder deze benaming.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
500€ (fin prognose 7°)

Begrotingsartikel 761/332-02
2012
2013
500€ (fin prognose 7°)
500€ (fin prognose 7°)

Participatieve aanpak
Deze actie werd behouden door de werkgroep na overleg op het ideeëncafé georganiseerd door de JR naar
aanleiding van het opstellen van het JBP.

D6, A2 Het reglement, zo toepassen dat een jeugdvereniging hier terug 3 jaar van gebruik kan maken.
Op deze manier is er tijd naar het volgende JBP toe om eventueel extra subsidiegroepen te creëren

Wie
Jeugddienst
Wanneer Januari
Budget
/

Januari
/

Begrotingsartikel 761/332-02
Januari
/

Participatieve aanpak
Het reglement werd geëvalueerd i.s.m. de jeugdraad via de werkgroep subsidies en het Dagelijks Bestuur.
Naast deze subsidie blijft er de subsidie: “creatieve ideeën” . Deze vindt men terug onder algemeen jeugdbeleid.
Beleidsindicator
→ Evaluatie reglement
→ Aangepast reglement

1.1.2.5

Subsidie Kampvervoer

Doelstelling 7: jeugdwerk financieel blijven ondersteunen voor het kampvervoer
en meer waardering geven aan fietsvervoer en openbaar vervoer
Concrete acties

D7, A1 Het subsidiereglement voor kampvervoer zo aanpassen dat kosten van fietsvervoer en openbaar
vervoer naar het kamp voor 100% gegarandeerd en hierdoor ook gestimuleerd wordt
Wie
Jeugddienst
Wanneer Juli 2011 (tekst)
2011
Budget
1.500€ (fin prognose 8°)

Begrotingsartikel 761/332-02
2012
1.500€ (fin prognose 8°)

2013
1.500€ (fin prognose 8°)

Participatieve aanpak
Het reglement werd geëvalueerd i.s.m. de jeugdraad via de werkgroep subsidies en het Dagelijks Bestuur.

Beleidsindicator
→ Jeugdwerkingen gebruiken waar mogelijk meer met de fiets of openbaar vervoer als kampvervoer.
→ De binnengebrachte facturen kampvervoer
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1.1.2.6

Subsidie Logistiek fonds

Doelstelling 8: jeugdwerk ondersteunen door via de jeugdraad materialen aan te
kopen en deze ter beschikking te stellen
Concrete acties

D8, A1

De aankopen van dit fonds blijven doen op en na advies van de AV van de JR.
Hiervoor een bedrag blijven voorzien en dit jaarlijks storten aan de JR (15mei).

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
1 250€ (fin prognose 9°)

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
1 250€ (fin prognose 9°)
1 250€ (fin prognose 9°)

Participatieve aanpak
Het college van burgemeester en schepenen heeft zich geëngageerd om de op het einde van het jaar niet
opgebuikte kredieten via een budgetwijziging over te dragen naar het volgende dienstjaar
Dit, geeft de jeugdraad meer mogelijkheden om op langere termijn te plannen.
.
De aankopen komen steeds in 2 fasen op de JR. Eerst worden er voorstellen gedaan. Op een volgende AV wordt uit
deze voorstellen gekozen.
Beleidsindicator
→ Jeugdverenigingen lenen regelmatig materiaal voor hun werkingen.
→ aankoopsysteem op te volgen in AV verslagen
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1.1.3 Infrastructuur ondersteuning
1.1.3.1

Via veiligheidsfonds

Doelstelling 9: via het veiligheidsfonds (voor jaarlijkse facturen – 5 000€)
jeugdbewegingen stimuleren om veiligheid aan personen en gebouwen als
prioritair te blijven beschouwen
Concrete acties

D9, A1 Het veiligheidsfonds blijft onveranderd behouden en blijft gericht op het verbeteren van de
veiligheid van gebouwen en personen binnen het jeugdwerk. (zie subsidiereglementen)
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
2.500€ (fin prognose 10°)

Begrotingsartikel 761/332-02
2012
2013
2.500€ (fin prognose 10°)
2.500€ (fin prognose 10°)

D9, A2 Dit fonds blijven promoten in de J-spot van september
Wie
Jeugddienst
Wanneer sept 2011
Sept 2012
Budget
/
/

sept 2013
/

D9, A3 De jeugdbewegingen om de 3 jaar een nieuwe checklist laten invullen om de vorderingen en
evolutie te kunnen bepalen.
Wie
Jeugddienst, jeugdraad
Wanneer 2011
Budget
/
/

/

Participatieve aanpak
Het reglement geëvalueerd en opgevolgd ism de jeugdraad, via de werkgroep subsidies en het Dagelijks Bestuur. De
verenigingen maken gebruik van dit subsidieonderdeel (51%),waaruit besloten werd deze vorm van ondersteuning
verder te zetten.
Door het gebruik van de checklist blijven we de jeugdverenigingen betrekken in het zoeken en bepalen van de
plaatselijke prioriteiten .
Nog steeds geven de verenigingen duidelijk aan dat men zowel het veiligheidsfonds als de infrastructuursubsidies,
die aanvullend werden opgesteld, wou behouden. Voor de komende jaren wordt dit voor het particulier jeugdwerk in
particuliere gebouwen wellicht de belangrijkste manier om kleine aanpassingswerken naar veiligheid toe te
financieren door het heroriënteren van de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur naar de gemeentelijke gebouwen met
particulier jeugdwerk.
Beleidsindicatoren
→ ingevulde checklist

→ binnengebrachte facturen in subsidiedossiers
1.1.3.2

Via infrastructuursubsidies

Doelstelling 10: jeugdbewegingen blijven stimuleren grote en ingrijpendere
infrastructuurwerken te kunnen bekostigen teneinde de kwaliteit van de
jeugdwerkinfrastructuur te blijven vernieuwen en verbeteren
Concrete acties

D10, A1

Reglement blijft onveranderd en gericht op het mogelijk maken van grotere infrastructuurwerken
e
(boven de 5 000€). Bedrag hangt af van de ingediende dossiers. Deze subsidie bedraagt 1/3 van de kosten,
met een maximum tussenkomst van 31 000€.

Wie
Jeugddienst
Wanneer Doorlopend
Budget
à rato dossiers
(fin prognose 11°)

Begrotingsartikel 761/552-52
Doorlopend
Doorlopend
à rato dossiers
à rato dossiers
(fin prognose 11°)

(fin prognose 11°)
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Participatieve aanpak
Het reglement werd geëvalueerd en opgevolgd ism de jeugdraad, via de werkgroep subsidies en het Dagelijks
Bestuur. De verenigingen hebben duidelijk de weg naar dit subsidieonderdeel gevonden, waaruit besloten werd deze
vorm van ondersteuning verder te zetten. Zowel Chiro(bouw afgewerkt) als Scouts (faseren) als KSA (bouw bijna af)
als VKSJ (ruwbouw fase 1) als Klauwaerts (1 chalet bijgeplaatst) verbeterden in de laatste jaren hun infrastructuur
hierdoor aanzienlijk. +13 verkreeg een langdurige terbeschikkingstelling van de gebouwen waardoor het mogelijk
wordt om in de nabije toekomst van deze subsidies gebruik te maken.
Op deze manier merken we, dat er naast het verbeteren van de infrastructuur ook aan verenigingen, de zekerheid op
papier, gegeven werd om hun werking langdurig op dezelfde terreinen te mogen ontplooien. Nog steeds geven de
verenigingen duidelijk aan dat men zowel het veiligheidsfonds als de infrastructuursubsidies, die aanvullend werden
opgesteld, wou behouden.
Beleidsindicator
→ veilige en aangepaste jeugdlokalen
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1.1.3.3 Via prioriteit jeugdwerk
Daar Buggenhout reeds een duidelijke gestructureerd subsidiesysteem (D9 en D10) voor jeugdlokalen heeft en in het
vorige JBP werden gekozen om alle particuliere jeugdwerkverenigingen in particuliere gebouwen te ondersteunen,
verkoos de stuurgroep in samenspraak met het jeugdwerk, om voor de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur
(brandveiligheid), deze keer te investeren in gemeentelijke gebouwen gebruikt door particulier jeugdwerk.
Zie hoofdstuk prioriteit Jeugdwerk: Jeugdwerkinfrastructuur: brandveiligheid.
De nadruk lag vorig JBP in de verantwoording ook hoofdzakelijk in aanpassingen naar brandveiligheid toe.
Alle betrokken verenigingen zijn ondertussen gestart of voltooiden reeds een nieuwbouw of grondige renovatie.
Dit resulteerde in 2009 in positieve verslagen na de brandweercontroles.

1.1.3.4 Via ter beschikking stellen van jeugd(werk)infrastructuur

Doelstelling 11: de jeugdwerkvormen: speelpleinwerking, jeugdhuis en
jongerenpaspoort specifiek ondersteunen door gebouwen ter beschikking te stellen
van deze werkingen: liefst zoveel mogelijk onder 1 dak.
Concrete acties

D11, A1

In de afsprakennota met deze verenigingen het ter beschikking stellen van het gebouw,
beheersvorm en onderhoud opnemen zodanig dat deze bewegingen een autonome werking kunnen blijven
ontplooien, liefst onder 1 dak.

Wie

Jeugddienst, betrokken
verenigingen
Wanneer Doorlopend
Doorlopend
Budget
/
/

Doorlopend
/

D11, A2

Met deze jeugdwerkinitiatieven en de technische dienst 1x per jaar een structureel overleg
plannen ivm planning van de werken aan deze gebouwen.

Wie

Jeugddienst, TD, betrokken
verenigingen
Wanneer Doorlopend
Doorlopend
Budget
/
/
D11, A3

Doorlopend
/

Werken door de technische dienst aan deze gebouwen zullen steeds vooraf gecommuniceerd

worden

Wie
Jeugddienst, TD
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

Participatieve aanpak
Via het overleg ‘vakantiewerkingen’ en via het ‘Jeb-Joc-JR overleg’ blijft de participatie van de betrokken
verenigingen structureel gewaarborgd. De afsprakennota’s worden opgesteld, samen met de individuele
verenigingen.
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Doelstelling 12: Bij werken aan het gebouw van het speelplein en jeugdhuis
rekening houden met de werkingsmomenten.
Concrete acties

D12, A1

In de fasering van werken zal er steeds rekening mee gehouden worden dat het speelplein 2
werkingsperiodes heeft: Pasen en zomer. In deze periodes vermijden we werken. Voor werken in het
jeugdhuis zal steeds de werking betrokken worden in een planning.

Wie

Jeugddienst, Spelemee,
Jeugdhuis,TD
Wanneer Doorlopend
Doorlopend
Budget
/
/

Doorlopend
/

Participatieve aanpak
Huidige manier van werken wordt positief geëvalueerd vanuit technische uitvoeringsdienst en de betrokken
verenigingen en wordt zo behouden.

Doelstelling 13: Zorgen voor een locatie voor de uitleendienst
Concrete acties

D13, A1

De uitleendienst van de jeugdraad kan gehuisvest blijven in het schoolhuis te Opstal.
Bij wijziging bestemming pand zal er een passende oplossing voor de uitleendienst gezocht worden,
indien mogelijk in het JOC of site Patattenmolen.

Wie
Jeugddienst, JR
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

Beleidsindicatoren
→ De uitleendienst heeft een vaste stek.
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1.1.4 Materiële ondersteuning van de werkingen

Doelstelling 14: uitleen materialen van het logistiek fonds en andere gemeentelijk
uitleenbare materialen voorzien (en promoten) ter ondersteuning van de jeugd
Concrete acties

D14, A1

De materialen van het logistiek fonds ter beschikking stellen via een uitleensysteem van en door
de jeugdraad en de jeugddienst.

Wie
Jeugddienst, JR
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D14, A2

De andere gemeentelijke uitleenbare materialen die niet tot dit fonds behoren ter beschikking
stellen via een uitleensysteem. Voor jongeren en jeugdwerkingen via één aanspreekpunt: de jeugddienst

Wie
Jeugddienst, TD
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D14, A3

De lijst van deze materialen en de uitleenmodaliteiten:
- In de AV van september bekend maken.
- Op de JR website beschikbaar stellen.

Wie
Jeugddienst, JR
Wanneer sept 2011
Budget
/

sept 2012
/

sept 2013
/

D14, A4 De jeugdverenigingen kunnen gratis gebruik maken van deze uitleendienst en krijgen
voorrang in de zomerperiode.
Wie
Jeugddienst, JR
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

Participatieve aanpak
De uitleendienst is een initiatief van de Jeugdraad dat sinds september 2007 ondersteund wordt vanuit de
jeugddienst. In welke mate het zwaartepunt van de uitleendienst zou komen te liggen bij de jeugddienst, werd
jaarlijks geëvalueerd met de Jeugdraad. In september 2008 bleek het systeem vanuit de jeugddienst niet te werken
omdat de verenigingen zich niet hielden aan reservatietijden en momenten, ophaal- en aflevertijdstippen, waarborgen
e.d. De aankopen zullen blijven gebeuren via de AV van de Jeugdraad, waar de verenigingen zelf de keuzes kunnen
blijven maken. We blijven ervan uitgaan dat de uitleendienst een prioriteit is van de Jeugdraad en waarin zij zelf tijd,
energie en vrijwilligerswerk blijven steken.
Beleidsindicator
→ jeugdverenigingen kennen het uitleensysteem en maken er ook gebruik van voor hun werking.
→ een lijst van materialen en uitleenmodaliteiten
→ in 2009 een aangepast systeem.
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Doelstelling 15: afspraken behouden en blijven evalueren voor vervoer door de
technische dienst van de gemeente
Concrete acties

D15, A1

Er kan door de jeugdverenigingen beroep gedaan worden op de technische dienst
om zwaar kampmateriaal op te halen en weg te brengen.
De modaliteiten om dit kampvervoer aan te vragen zullen in onderling overleg blijven geëvalueerd worden.
(Wat? Waar? Wanneer?)

Wie
Jeugddienst, TD, (evaluatie:JR)
Wanneer sept 2011
Sept 2012
Budget
/
/

sept 2013
/

D15, A2 De opgestelde modaliteiten zullen te laatste kenbaar gemaakt worden in de AV van maart/april
Wie
Jeugddienst, AV JR
Wanneer maart 2011
maart 2012
maart 2013
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
e
De gevolgde afspraken worden steeds geëvalueerd op de 1 AV na de kampen.
Beleidsindicator
→ verschillende jeugdverenigingen vragen hulp bij vervoer van zware materialen, volgens de gemaakte afspraken.

Doelstelling 16: logistieke ondersteuning van de jeugdverenigingen door
mogelijkheid tot kopiëren in De Pit
Concrete acties

D16, A1

De jeugdverenigingen kunnen voor hun wekelijkse werking beroep doen op het kopieerapparaat van de jeugddienst. Daarvoor wordt papier voorzien op de JD.

Wie
Jeugddienst
Wanneer Doorlopend
Budget
900€
(fin prognose 12°)

Opgenomen in 761/123-02
Doorlopend
Doorlopend
900€
900€
(fin prognose 12°)

(fin prognose 12°)

D16, A2 Het aantal gratis te nemen kopies wordt bepaald aan de hand van het puntensysteem van de
subsidies en om de 2 jaar herberekend, (in de even jaren).
Wie
Jeugddienst
Wanneer
Budget

/

januari 2012
herber. getallen
/

/

D16, A3 Het toestel wordt zo opgesteld in het gebouw dat het o.a. dankzij de openingsuren van de
sporthal in het weekend, vakanties en na de werkuren eveneens kan gebruikt worden.
Wie
Jeugddienst
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D16, A4

Voor de sluitingsdagen van de sporthal/cafetaria tijdens het zomerverlof wordt er een regeling
uitgewerkt met de JR en de betrokken diensten.

Wie
Jeugddienst, JR
Wanneer Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/
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Participatieve aanpak
Begin 2010 werden de kopieaantallen herberekend aan de hand van de subsidiedossiers van 2010 en werden
meteen de codes aangepast zoals afgesproken.
Beleidsindicator
→ de jeugdwerkingen maken regelmatig gebruik van de kopieermachine.
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1.1.5 Vormingsondersteuning
1.1.5.1 Via subsidies kadervorming (open aanbod, ook voor niet georganiseerde jeugd)

Doelstelling 17: de kwaliteit van het jeugdwerk garanderen en verbeteren door
kadervorming te stimuleren bij de verenigingen
Concrete acties

D17, A1

Het huidige systeem behouden mits de volgende attesten: animator, hoofdanimator en
instructeur in aanmerking laten komen voor de subsidie kadervorming. Reglement aanpassen.

Wie
Jeugddienst
Wanneer Januari 2011(regl)
Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

Doorlopend
/

D17, A2 In het subsidiedossier verenigingen er toe aanzetten om een duidelijk terugbetalingssysteem te
hebben door hen te verplichten, de wijze waarop, te vermelden.
Wie

Jeugddienst, betrokken
verenigingen
Wanneer januari 2011
januari 2012
Budget
/
/

januari 2013
/

D17, A3 Het bedrag van 2.500€ voor kadervorming behouden om zo het behalen van deze brevetten te
blijven stimuleren.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
2.500€ (fin prognose 13°)

Begrotingsartikel 761/332-02
2012
2013
2.500€ (fin prognose 13°)
2.500€ (fin prognose 13°)

D17, A4 Dit fonds blijven promoten naar alle jongeren toe, via infoblad, jeugddienst en jeugdraad.
Wie
Jeugddienst, infodienst
Wanneer sept 2010
sept 2011
sept 2012
Budget
/
/
/
D17, A5

De weging van kadervorming in de werkingskosten behouden om via dit subsidieonderdeel,
vorming nog extra te stimuleren en te ondersteunen.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
De aanpassingen in het vorige JBP werden positief bevonden. Dat deze aanpassingen effectief werken blijkt uit het
feit dat in 2009 subsidie op 23€ na werd opgebruikt en dat er in 2010 een aanvulling vanuit het bufferfonds nodig was
van 1.856,80€ wat bijna een verdubbeling van ingebrachte attesten inhield.
Beleidsindicator
→ het aantal gevormde leiding blijft op peil.
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1.1.5.2 Via subsidies verenigingsoverschrijdende vorming

Doelstelling 18: de kwaliteit van het jeugdwerk garanderen en verbeteren door
vorming, op maat van de vereniging te stimuleren en hen aan te zetten om samen
te werken met andere verenigingen
Concrete acties

D18, A1

Via de subsidie:” verenigingsoverschrijdende vorming” verenigingen er toe aanzetten om
gerichte vorming binnen te halen in de eigen vereniging. Dit blijven communiceren in de JR.

Wie
JR, Verenigingen, Jeugddienst
Begrotingsartikel 761/332-02
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
900€ (fin prognose 14°)
900€ (fin prognose 14°)
900€ (fin prognose 14°)
Participatieve aanpak
Nog steeds kennen deze vormingsmomenten een wisselend succes. Wanneer één van de verenigingen achter de
schermen mee organiseerde, leverde dit steevast meer respons op. Om hen de mogelijkheid te geven meer vorming
op eigen maat te organiseren, blijft de werkvorm “de J-spot” gehandhaafd. Voor het eerst werd er gebruik gemaakt
van deze subsidiepot in 2009 door 2 organisaties. Daarom besloot de werkgroep om dit te behouden en terug te
evalueren op het einde van dit JBP
Beleidsindicator
→ initiatieven die hier gebruik van maken

1.1.5.3

Via vorming vanuit JD of JR

Doelstelling 19: de kwaliteit van het jeugdwerk garanderen en verbeteren door
vanuit JR of JD in te spelen op specifieke vragen
Concrete acties

D19, A1 Jaarlijks in september de J-Spot hoofdleiding blijven organiseren vanuit de jeugddienst.
Gericht op hoofdverantwoordelijken van de jeugdverenigingen ivm:
- opstellen van het subsidiedossier
- afspraken ivm data van grote activiteiten.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
125€ (fin prognose 15°)

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
125€ (fin prognose 15°)
125€ (fin prognose 15°)

D19, A2 Doorheen het jaar J-spots blijven voorzien.
Hiervoor 100€ per jaar voorzien, gestort op rekening van de JR.
Wie
Jeugddienst, jeugdverenigingen
Begrotingsartikel 761/124-02
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
100€ (fin prognose 15°)
100€ (fin prognose 15°)
100€ (fin prognose 15°)
D19, A3 Heel het vormingssubsidiesysteem permanent blijven evalueren in AV en werkgroep subsidies.
Wie
Jeugddienst
Wanneer Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
A1: De vorm wordt jaarlijks mede door de betrokkenen bepaald.
A2: De verantwoordelijkheid ligt hier bij de jeugdverenigingen die hiervoor zelf de agenda opstellen, uitnodigingen
opmaken en voor de locatie zorgen. Het DB van de JR voorziet voor elke J-spot een peter of meter als
procesbegeleider.
A3: ism de jeugdraad via de werkgroep subsidies en het Dagelijks Bestuur en op voorstel vanuit de J-spot
(jeugdwerk bijeenkomst, gestimuleerd door de JR).
Beleidsindicatoren
→ De jeugdwerkingen kennen de voorziene jeugdwerksubsidies en bijhorende reglementen.
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1.1.6 Ondersteuning via personeelsinzet

Doelstelling 20: afspraken tussen gemeentelijke diensten en jeugdwerkingen
vastleggen in een afsprakennota
Concrete acties

D21, A1

Met het jongerenpaspoort, speelpleinwerking, jeugdhuis en jeugdraad de afsprakennota’s die de
verhouding van de gemeente en deze jeugdwerkingen vastlegt, hernieuwen,naar:
- werking
- gebruik gebouwen/onderhoud/ beheersvorm
- jeugddienst: uren en takenpakket
- specifieke ondersteuning

Wie

Jeugddienst, betrokken
verenigingen
Wanneer januari 2011
Budget
/
/

/

Participatieve aanpak
Deze afsprakennota zal steeds gemaakt worden met de besturen van deze verenigingen en de jeugddienst.

Doelstelling 21: specifieke taken van de jeugddienst blijven vastleggen in
afsprakennota’s
Concrete acties

D21, A2

In het takenpakket van de aangeworven jeugddienstmedewerker
de specifieke ondersteunende taken blijven voorzien:
- administratieve ondersteuning naar VZW wetgeving, vrijwilligerswetgeving,
fiscale aftrekbaarheid van het jongerenpaspoort, speelpleinwerking, jeugdhuis;JR
- ondersteunen redactie Bugspot

Wie
Jeugddienst
Wanneer Januari 2011
Budget
/

/

(12u)
(2u)

/

D21, A3

De verdere uitwerking van de ondersteuning van deze jeugddienstmedewerker, via overleg, op
te nemen in de afsprakennota’s.

Wie
Jeugddienst
Wanneer september 2011
Budget
/

/

/

Participatieve aanpak
We blijven dit vermelden als aparte doelstelling aansluitend bij doelstelling 20 op vraag van de betrokken
verenigingen, zodat in de afsprakennota’s deze inzet van uren duidelijk bepaald wordt.
Beleidsindicator doelstellingen 20 en 21:
→ afsprakennota’s
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Doelstelling 22: overleg stimuleren tussen jeugdwerk onderling en jeugdwerk en
gemeentelijke diensten
Concrete acties

D22, A1

De jeugddienst stimuleert het 3 maandelijks overleg tussen Jongerenpaspoort, Jeugdhuis en
jeugdraad door:
- hiervoor zelf het initiatief te nemen.
- de gemaakte afspraken op papier te zetten.

Wie
Jeugddienst, betrokken ver.
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D22, A2 De jeugddienst stimuleert het jaarlijkse overleg over de vakantiewerkingen tussen:
IBO, Sportkampen, Speelpleinwerking en jongerenpaspoort door:
- hiervoor zelf het initiatief te nemen.
- de gemaakte afspraken op papier te zetten.
Wie

Jeugddienst,Sportdienst, IBO
betrokken ver.
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

Participatieve aanpak
Deze doelstellingen zijn op zich doelstellingen om de participatie van de betrokken verenigingen te garanderen en
structureel op te nemen in de werkingen.
De overlegmomenten blijven gekozen worden in functie van de beschikbaarheid van het jeugdwerk.
Beleidsindicatoren
→ De werkingen van IBO, speelplein, Jongerenpaspoort en sportkampen zijn op elkaar afgestemd.
→ Gemaakte verslagen
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1.1.7 Via participatie en terugkoppeling

Doelstelling 23: permanente interactie tussen jeugd en jeugdwerk
Concrete acties

D23, A1

In het hoofdstuk algemeen jeugdbeleid worden de algemene doelstellingen voor deze vorm van
ondersteuning opgesomd.
Daar in de werkvorm JR , de jeugdverenigingen sterk zijn vertegenwoordigd (ontstaan vanuit het jeugdwerk)
en de JR steeds heel sterk steunde op zijn jeugdwerkpeiler, zijn de participatie-initiatieven vanuit de JR,
eveneens sterke ondersteunende instrumenten naar inspraak van de jeugdverenigingen.
We willen, door het hoofdstuk participatie en terugkoppeling op te nemen bij het algemeen jeugdbeleid, bij
alle betrokkenen aandacht blijven vragen voor de ruimere inhoud, ruimer dan enkel het jeugdwerk.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Beleidsindicatoren
→ JR behandelt niet jeugdwerkgerelateerde onderwerpen.

1.1.8 Via ondersteuning in communicatie en informatie
In het hoofdstuk algemeen jeugdbeleid worden de algemene doelstellingen voor deze vorm van ondersteuning
opgesomd (2B).
De jeugdwerkspecifieke doelstellingen vind je hieronder.

Doelstelling 24: jeugddienst toegankelijk houden
Concrete acties

D24, A1

De openingsuren van de jeugddienst blijven evalueren ism het jeugdwerk en zorgen voor
jeugdtoegankelijke permanentie-uren.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Voor de openingsuren van de jeugddienst wordt er rekening gehouden met de voorstellen van de Jeugdraad. De
vorm van evalueren zal blijven bepaald worden in samenspraak met de Jeugdraad.

Doelstelling 25: vaste jeugdwerk- infoverstrekking verzekeren waarin alle
jeugdnieuws wordt gebundeld
Concrete acties

D25, A1 Extern en intern jeugdwerknieuws

samenvatten in de 2-wekelijkse jeugdwerkinfo: “verzamelde
info” naar alle leden van de AV van de JR en de voorzitters van de jeugdbewegingen.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D25, A2 Deze infoverstrekking blijven evalueren in samenwerking met de AV van de JR.
Wie
Jeugddienst, AV JR
Wanneer Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Budget
/
/
/
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D25, A3

Binnen het gehele informatie en communicatiebeleid naar jongeren toe de jeugdwerkinfo
als basisonderdeel opnemen.
Via:
- Doorklikmogelijkheid op de bestaande gemeentelijke website.
- Onderdeel van de nieuwe jeugdwebsite
- Via betrekken van het Jeugdwerk in het communicatiefonds (2B, doelstelling 48)
- Onderdeel van de jeugdnieuwsbrief
- Blijven opnemen van de info van Speelplein en Jebke in de zomerwerkingsinfo.

Wie
Jeugddienst,Bugspot,
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D25, A4

Binnen het geheel aan infopunten (JD,Bib,tJOC,Scholen, jeugddienstwebsite) de jeugdwerkinfo
opnemen als essentieel onderdeel.

Wie
Jeugddienst,, infodienst
Wanneer Doorlopend
Doorlopend
Budget
/

Doorlopend
/

D25, A5

Om de twee jaar een jeugdwerk – informatiebrochure of bijlage in infoblad, aangevuld met alle
gemeentelijke vakantiewerkingsinitiatieven blijven uitgeven. Zie D47,A2

Wie
Jeugddienst, AV JR, begroting 761/123-48
Wanneer Sept 2011
Sept 2012
in infoblad
updaten
Budget
/

2013
jeugdbrochure
3.500€(fin prognose 16°)

Participatieve aanpak
Het participatief karakter van deze acties willen we vooral blijven waarmaken in A2 en A3, waardoor we inhoud en
vorm willen laten bijsturen door de betrokken AV-verenigingen
AV
zelf.
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Doelstelling 26: Een speels jeugdwerkforum zoals de open stratendag blijven
organiseren
Concrete actie

D26, A1 De jeugdbewegingen een forum bieden buiten hun eigen werkingsterreinen waar ze hun werking
zichtbaar kunnen maken. Vb Buitenspeeldag of Open Stratendag
Wie
Jeugddienst; JR
Wanneer 2011
Budget
3.000€ (fin prognose 17°)

Begrotingsartikel 761/124-48
2012
2013
3.000€ (fin prognose 17°)
3.000€ (fin prognose 17°)

Participatieve aanpak
In 2010 werd de openstratendag omgevormd naar de buitenspeeldag omdat dit concept meer mogelijkheden gaf
naar locaties (hoeft niet op straat) en naar een betere periode :april , mei. Hierdoor werd samenwerking met de KGR
mogelijk omdat deze in die periode in hun eindfase zitten en in september nog niet opgestart zijn. De
jeugdbewegingen namen organisatorisch actiever deel en er werden meer activiteiten voorzien voor +12.
Werd geëvalueerd in de AV van mei 2010.Verder past dit evenement beter in de actie “goed gespeeld” waar heel wat
koepels rond werken.

Beleidsindicatoren doelstelling 24, 25 en 26:
→ Jeugddienst openingsuren op jeugdvriendelijke uren.
→ Jongeren krijgen nieuws uit het jeugdwerk en kunnen op elk moment info opvragen.
→ een speels jeugdwerkforum
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1.2 Deel :Prioriteit Jeugdwerk
1.2.1 Jeugdwerkinfrastructuur “Brandveiligheid”

Doelstelling 27: evenwaardig maken van de gemeentelijke gebouwen van
Speelplein Spelemee (De Stek)
Concrete acties

D27, A1 Dak vernieuwen inzake brandveiligheid, via subsidies prioriteit jeugdwerkinfrastructuur:
brandveiligheid (+/- 22.000€) ism Spelemee (via eigen middelen Spelemee +/- 6.0000€)
Wie
Wanneer
Budget

Jeugddienst,Spelemee, fin dienst 761/ 723-54
2011
2012
2013
/
/
+/- 28.000€
(fin prognose PJW)

Inkomsten Subsidies
Spelemee

7 341€

7 341€
6 000€

7 341€

Participatieve aanpak
Op de stuurgroep van december werd dit voorstel eerst aangebracht en besproken binnen de werkgroep en op deze
van januari (waar speelplein en jeugdhuis op aanwezig waren) aan de betrokken verenigingen voorgesteld.
Op de AV van de jeugdraad werd op 10 februari het principe voorgesteld om als prioriteit voor dit JBP enkel
gemeentelijke gebouwen te nemen met particuliere werkingen. (Speelplein en jeugdhuis dus). De AV keurde dit
principe goed, vooral omdat de andere verenigingen nog bezig zijn met een gewoon subsidiedossier
infrastructuurwerken of nog middelen aanwenden uit de vorig prioriteit. Daar men volop aan de verbouwingen binnen
het jeugdhuis bezig is ligt de grootste prioriteit bij het oude speelpleingebouw De Stek.
Bij de voorstelling van het subsidiedossier van het speelplein gaven zij aan wat hun eigen financiële inbreng kon zijn.
Samen met de jeugddienst werd dit in een voorstel gegoten en door het SC van 25/05/2010 goedgekeurd.
Beleidsindicatoren
→ vernieuwd dak en brander
→ een brandveilig gebouw

Doelstelling 28: financiële ondersteuning bepalen voor niet-gemeentelijke
infrastructuur
Concrete acties

Zie D9 & D10

De bestaande infrastructuursubsidies namelijk” Infrastructuursubsidies voor het
jeugdwerk” en “het veiligheidsfonds” blijven bestaan .

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D28, A1

Via een externe firma of de brandweer de brandveiligheid van de jeugdlokalen 2 jaarlijks laten
controleren en steeds uit de conclusies de belangrijkste werkpunten afspreken met het jeugdwerk.

Wie
Jeugddienst, brandweer
Wanneer sept 2011
Budget
/
/

sept 2013
/

D28, A2

De verschillende subsidiemogelijkheden voor infrastructuur binnen en buiten Buggenhout
oplijsten en steeds apart vermelden op de J-spot van september.

Wie
Jeugddienst
Wanneer sept 2011
Budget
/

sept 2012
/

sept 2013
/

Participatieve aanpak
Zie D9 en D10
Beleidsindicatoren
30

Idem
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Deel 2 - Algemeen jeugdbeleid
2.1 Algemeen Jeugdbeleid ondersteunen
Hoe kwam dit deel tot stand?
Dit deel kwam net zoals in het vorige JBP, tot stand, enerzijds voor delen die te maken hebben met “geïntegreerd
werken”, via voorstellen van de stuurgroep, die een resultaat waren uit de combinatie van de bestaande werkvormen
zoals RTG, jeugdnota, zomerwerkingenoverleg, en JR adviezen die via de jeugddienst met de betrokken diensten
overlegd werden. De resultaten hiervan komen aan bod in de JR en in de stuurgroep.
De communicatie tussen de administraties leidde minder dan verhoopt tot overlegmomenten tussen de voorzitters
van de sport- en cultuurraad. Zowel van uit deze raden als vanuit de JR wordt dit als te tijdsintensief ervaren. Vooral
voor de jeugdraad, die snel wijzigt blijkt dit een probleem te zijn.
In dit deel willen we in aparte doelstellingen eveneens het participatieve karakter van het huidige jeugdbeleid,
vastleggen, verder zetten en uitbreiden.
De resultaten hiervan terugkoppelen naar jongeren leek de stuurgroep nog steeds uiterst moeilijk omdat het er in
eerste instantie op gericht is binnen het bestuur en administratie een “jeugdreflex” tot stand te brengen. Heel wat van
de acties kunnen moeilijk weergegeven worden in korte eenvoudige communicatie en richten zich ook op een meer
voelbare en moeilijker meetbare algemene sfeer. Toch blijft de stuurgroep het voornamelijk als een taak van de
jeugddienst zien om hier een brug te vormen tussen de partners, bestuur, administratie en betrokken
Jongeren.
Heel wat van de ideeën en acties komen nog steeds uit het jeugdwerk, voornamelijk omdat deze dikwijls diegenen
zijn die via hun jongeren, het meest in contact komen met het bestuur en de administratie. Daarom blijven we in dit
deel ook opnemen, dat we willen erkennen, dat de jeugdraad die voornamelijk een goed draaiende jeugd”werk”raad
is deze bredere vertegenwoordiging aan kan en ter harte neemt.
Voor het onderdeel jeugdruimte bouwen we verder op de vorige JBP’s en blijven dezelfde punten prioritair:
speel- , fuif- en repetitieruimte. We hebben al een eerste aanzet gegeven naar het ontwikkelen van speelweefsel
door te starten met een inventarisatie van eigen terreinen, lokalen en te bekijken op welke manier we deze beter
toegankelijk kunnen en willen maken. In dit en een volgende beleidsplan hopen we hier dan
verder te kunnen op ingaan .

En daarna?
Daar deze doelstellingen en acties zo gevarieerd zijn en voor verschillende beleidsniveaus zich op een totaal ander
tijdsspoor vinden is het moeilijk om hier algemeen weer te geven op welke manier we dit kunnen terugkoppelen.
e
Voornamelijk in het 1 deel ivm participatie willen we hier pogen oplossingen voor te vinden. We zijn er eveneens
van overtuigd dat er hier een overlapping zit met het deel jeugdwerk. Alle kanalen die vanuit een verleden, dat
voornamelijk steunde (en nog wil steunen) op het Jeugdwerk, werden ontwikkeld en spontaan ontstonden zijn
bruikbaar voor algemeen jeugdbeleid. Tevens blijven we expliciet via de nieuwe website proberen algemene
jeugdinfo te koppelen aan jeugdwerkinfo Participatie, wat de beide delen van het beleid ten goede zal komen.
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Algemeen doel 2

Het beleid moet niet enkel jongeren betrekken en bevragen bij de opmaak van het
JBP. Permanente participatie naar zoveel mogelijk onderwerpen die jongeren
aangaan is belangrijker.

2.1.1 Participatie

Doelstelling 29: Blijven creëren van een participatief bestuursmilieu
Concrete acties

D29, A1

De jeugdraad blijven erkennen als een groep jongeren die zijn ruggengraat haalt in het
jeugdwerk maar ruim jeugdbeleid aankan.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D29, A2

De jeugdraad en jongeren de kans geven te participeren in andere adviesraden en GECORO
door afvaardiging of via contactpersonen

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D29, A3 Creatieve participatieve werkvormen blijven gebruiken om jongeren aan te spreken;
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
D29, A4

De ruime scholengemeenschap in Buggenhout zien als participatiekanaal om onderwerpen en
meningen te halen maar eveneens als kanaal om resultaten, campagnes,… te communiceren.
Met Sivibu de verkende mogelijkheden uitwerken in een info en communicatieplan.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Belangrijk om hier aan te geven dat het 2 sporenbeleid (D30 A4 uit het vorige JBP) niet haalbaar wegens de
hoeveelheid, complexiteit, die gecommuniceerd moet worden. Wel belangrijk werd gevonden dit zoveel mogelijk te
blijven doen naar de veel kleinere groep rechtstreeks betrokkenen. Doordat er meer infokanalen zijn is er sowieso
meer info tbs. Het verschil niet georganiseerd of wel georganiseerd wordt steeds minder nog gemaakt. Wel belangrijk
is dat er meer zicht is op welke infoplek, welke info beter past. Acties van de JR ivm jeugdvriendelijke sportwerkingen
(JR awards) hebben hier toe bijgedragen.
Beleidsindicatoren
→ Minder of geen onderscheid tussen georganiseerd en niet-georganiseerd.
→ Communicatie- en participatiekanalen blijven , worden uitgebreid waar mogelijk en beter benut.
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Doelstelling 30: het bestuur ondersteunt de JR als belangrijk kanaal van
jeugd(werk)participatie
Concrete acties

D30, A0

Subsidies : zie HFST I jeugdwerk ondersteunen /2 Financiële ondersteuning van de werkingen/
Subsidies ivm werkingskosten/3° Werkingskosten Jeugd raad behouden € 2.350: zie D5 A5

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
2.350€ (fin prognose 6°)

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
2.350€ (fin prognose 6°)
2.350€ (fin prognose 6°)

D30, A1

Vanuit de JD de algemene dossiers nauwer opvolgen.
Doel moet zijn dat het bestuur stilstaat bij de jeugdimpact van haar beslissingen.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget

2012

2013

D30, A2 De jeugdraad blijven aansporen op dezelfde manier adviezen te verstrekken
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget

D30, A3

We zoeken praktische en haalbare werkvormen, om bij meer algemene dossiers meer rekening
te houden met kinderen en jongeren.
De jeugdraad en jeugddienst zullen deze werkvormen blijven evalueren en bijsturen.
Vb In infrastructuurdossiers de ontwerper laten aantonen dat deze rekening houdt met kinderen en jongeren.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget

2012

2013

Participatieve aanpak
Net zoals in het vorige JBP blijft de vaststelling dat:
De JR ervaart dat de huidige vorm van communiceren (RTG, adviezen, samenwerking schepen van jeugd)
heel wat positieve resultaten opleverde. De werkvorm is vooral sterk bij onderwerpen door de JR zelf aangebracht.
Bij algemene thema’s die niet rechtstreeks jeugdgebonden zijn ligt dit moeilijker. Hier blijft het DB bestuur van de
jeugdraad vooral een middenweg zoeken tussen enkel de verplichte adviezen en de adviezen aangebracht door de
AV enerzijds en anderzijds de onmogelijkheid om alle beleidsdomeinen te kunnen en willen adviseren. Het bestuur
van de JR wil hier zelf blijven zoeken naar werkbare vormen, nu de “jeugdtoets” genoemd. We stellen vast dat het
haalbare van deze toets vooral ligt bij het bereiken en overtuigen van de betrokken ambtenaren en dat via deze weg
meer te bereiken valt.
Beleidsindicatoren
→ De Jeugdraad blijft adviezen geven ter verbetering van het jeugdwerk en –beleid in onze
gemeente.
→ Het bestuur volgt deze adviezen op en geeft gemotiveerde antwoorden.
→ Haalbare werkvorm jeugdtoets wordt specifiek per dienst/bevoegdheid bekeken.
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Doelstelling 31: het bestuur ondersteunt rechtstreekse communicatie-initiatieven,
zoals het RTG en werkt er actief aan mee
Concrete acties

D31, A1 Financieel (zie subsidies jeugdraad)ondersteunen
Wie
Jeugddienst, schepencollege
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/
D31, A2
Wie

2013
/

Logistiek ondersteunen vanuit de gemeentelijke diensten van deze initiatieven

Jeugddienst, gemeentelijke
diensten
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D31, A3 Vanuit het bestuur open houding behouden voor en tijdens deze initiatieven.
Wie
Jeugddienst, bestuur
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
Door de subsidies van de JR op te trekken en dit o.a. te doen het realiseren van participatie momenten op voorstel
van de JR toont aan dat het bestuur , participatie niet enkel met woorden wil ondersteunen maar hier via de JR wil
aan werken en hen hier financieel , zodat dit onafhankelijk kan blijven gebeuren, wil bij ondersteunen ????????
Voor alle duidelijkheid vermelden we hier dat dit voor de JR geen koppeling inhoud van de bestaande werkvormen
met de subsidies maar eerder een aanzet om creatieve participatie en communicatiewerkvormen te blijven
organiseren, in welke vorm dan ook.
Beleidsindicator
→ Het bestuur houdt rekening met de voorstellen uit deze communicatie-initiatieven.

35

Doelstelling 32: het bestuur ondersteunt de KGR als belangrijk kanaal van
jeugd(werk)participatie
Concrete acties

D32, A1

Vanuit de KGR ism de Jeugddienst meer bredere participatiemogelijkheden creëren en binnen
de KGR terugkoppelen.
Vb: Skatevisie/ jongereninfo

Wie
KGR, Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
Zie A2
D32, A2

2012
Zie A2

2013
Zie A2

De subsidie van de KGR behouden om deze bredere participatiemogelijkheden mogelijk te

maken.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
3.000€ (fin prognose 18°)

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
3.000€ (fin prognose 18°)
3.000€(fin prognose 18°)

D32, A3

De KGR laten participeren in de keuze van een aantal culturele evenementen.
Vb Film in het bos, Jeb’ke films, programmering bruisend Buggenhout

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D32, A4

Vanuit deze participatiemomenten op zoek gaan naar een aangepaste vorm van
tienerparticipatie, aanvullend aan de kindergemeenteraad.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

Begrotingsartikel 761/124-02
2013
1.500€ (fin prognose19°)

Participatieve aanpak
Deze ideeën kwamen opnieuw tot stand vanuit gecombineerde voorstellen van de peters/meters van de KGR
(jongeren uit de JR) en de JR, vanuit zijn verschillende werkvormen.
Beleidsindicatoren
→ De KGR heeft voldoende middelen om zijn werking verder te zetten.
→ Het gemeentebestuur houdt rekening met de adviezen van de Kindergemeenteraad.
→ Participatieprojecten worden teruggekoppeld naar de KGR.
D32A3: dit was een resultaat uit de onderwerpenkeuzes van de KGR zelf.
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Doelstelling 33: de jeugddienst als participatieantenne
Concrete actie

D33, A1 Via een toegankelijke en laagdrempelige jeugddienst snel inspelen op participatiemogelijkheden
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
Bij het noteren van de participatieve aanpak, is het niet altijd éénduidig te zeggen waar de oorsprong lag van een
idee. Dikwijls is het een resultaat van de samenhang tussen de bestaande structurele participatiekanalen en partners. De jeugddienst is dikwijls diegene die de onderwerpen oppikt en doorgeeft of verdeelt naar de participatieinitiatieven. Daarom blijven we ervoor kiezen vanuit de stuurgroep doelstelling 33 expliciet op te nemen.
Beleidsindicator
→ Participatie-ideeën komen op de JD terecht.
→ Minstens één participatiemogelijkheid.

Doelstelling 34: de bestaande speelpleintjes behouden of nieuwe speelpleintjes
inrichten in samenwerking met de buurtbewoners
Concrete acties

D34, A1

Het bestaande overleg met de buurten rond de speelpleintjes:
(Lentepark, De Mosten, Jules Andries, Lindendreef en Patattenmolensite )
- Behouden en
- Uitbreiden met de ondertussen bijgekomen: (Sportterreinen en Meirbos)
- Uitbreiden in de toekomst met de nieuw ontstane speelpleintjes.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D34, A2

Bij eventuele aanleg van nieuwe speelpleintjes, of bij uitvoering van de evaluaties uit deze
buurtoverlegmomenten, steeds de buurt betrekken. (vb plaatsen nieuwe speeltuigen).

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D34, A3

Binnen deze overlegmomenten verschillende werkvormen hanteren voor kinderen en
volwassenen.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Deze werkvorm ontstond vanuit de bestaande wijkspeelpleintjes en is het resultaat van vragen, opmerkingen,
voorstellen van kinderen en volwassenen op deze overlegmomenten. We kiezen ervoor deze overlegmomenten te
laten plaatsvinden op de terreintjes zelf. Dit creëerde tot nu toe een grotere betrokkenheid van de wijkbewoners.
Zowel kinderen, als volwassenen appreciëren deze aanpak. Door de verschillende werkvormen komen de kinderen
zelf meer aan bod. Zowel de aanwezigheid op deze overlegmomenten als de sfeer op deze pleintjes tonen aan dat
dit rendeert. Ondertussen werd dit uitgebreid met de nieuwe en in ontwikkeling zijnde speelpleintjes: Meirbos en Briel
en werd dit ook georganiseerd voor de buren van de buitensportterreinen.
Beleidsindicatoren
→ Buurtbewoners vertoeven vaak en graag op het speelpleintje.
→ De communicatie tussen gemeentelijke diensten en buurtbewoners verloopt vlot.
→ De jaarlijkse overlegmomenten.
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Doelstelling 35: inspraak van kinderen, als eerste gebruiker van de speelstraten,
als belangrijk blijven beschouwen
Concrete actie

D35, A1

Bij de evaluatie van speelstraten kinderen aan bod laten komen en in evaluaties expliciet

vermelden.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
De ervaringen vanuit de werking met de wijkspeelpleintjes en de verschillende vragen vanuit de speelstraten leidde
tot een speelstraten overleg. Dit overleg gebeurde al 2 jaar niet omdat er geen aanvragen meer waren voor
speelstraten. Alle speelstraten die hun aanvraag niet meer herhaalden weten dit aan enkele buren die het niet zagen
zitten zodat dit een invloed had op het harmonieus samenleven in de buurt. Al deze speelstraten vonden een
“speelbare” oplossing zonder nog officieel speelstraat te zijn. Toch willen we in de toekomst bij speelstraten expliciet
kinderen en jongeren blijven horen als belangrijkste doelgroep.
Beleidsindicator
→ Meer straten waarin kan gespeeld worden.

Doelstelling 36: Voldoende overleg organiseren tussen de verschillende
aanbieders van zomerwerkingen.
Concrete actie

D36, A1

Het zomerwerkingenoverleg tussen Jeb-‘ke, Spelemee, IBO, Sportdienst en Jeugddienst
behouden.
1 voorbereidend overlegmoment
1 evaluatief overlegmoment

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Het verder zetten van deze actie is een vraag van zowel het betrokken jeugdwerk als de als de betrokken
gemeentelijke diensten en maakt op zich deel uit van de participatieve aanpak.
Beleidsindicator
→ Uitgaande van elkaar aanvullende zomerwerkingen, enkel overlappende zomerwerkingen organiseren na overleg,
met als uitgangspunt elkaar te versterken in die momenten.

Doelstelling 37: participatie verstevigen via meer communicatie en informatie
Concrete actie

D37, A1 Terugkoppelen verstevigen door in de te ontwikkelen infokanalen te zorgen dat de
terugkoppelinfo van de participatiemomenten aanwezig of raadpleegbaar is.
Vb: verslag RTG, JR, KGR, ….., facebook
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Vanuit alle betrokkenen blijft deze doelstelling als één van de belangrijkste voor de komende drie jaar gezien. Dat we
reeds heel wat participatie via een variatie van kanalen realiseren is duidelijk. De resultaten ervan worden al meer
naar buiten gebracht. De website draait maar heel wat info vind zijn weg hier nog niet naar toe.
Beleidsindicator
→ Goede verslagen die voor alle partners on-line te raadplegen zijn.
→ Meer info van deze participatieve aanpak op Bugspot. (foto’s, resultaten, …)
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Doelstelling 38: De financiële en logistieke ondersteuning aan jongeren met
creatieve ideeën, die openstaan voor een jongerenpubliek, uitbreiden tot jongeren
die zich maatschappelijk engageren.
Concrete actie:

D38, A1

Het reglement creatieve ideeën uitbreiden met jongereninitiatieven die een maatschappelijke
betrokkenheid nastreven.
Vb. Ontwikkelingssamenwerking

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011(uitbreiden)
Budget
450€ (fin prognose 20°)

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
450€ (fin prognose 20°)
450€ (fin prognose 20°)

Participatieve aanpak
Vanuit de JR, de werkgroep subsidies en vragen aan de JD, bleek er een noodzaak om jongeren met een
maatschappelijk engagement naar o.a. ontwikkelingshulp toe te ondersteunen. Daar is nergens een budget voor op
dit moment. Tegelijkertijd wordt het budget creatieve ideeën na 3 jaar nog steeds niet volledig opgebruikt.
Beleidsindicator
→ Goede verslagen die voor alle partners te raadplegen zijn.
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2.1.2 Jeugdruimte
Algemeen doel 3 : streven naar specifieke kinderen- en jongerenruimtes binnen de gemeente en we blijven
kiezen, specifiek voor fuif-, speel- en repetitieruimte.

Doelstelling 39: het fuiven in de gemeente, zowel openlucht, in tent als in zalen
mogelijk maken
Concrete acties:
e

D39, A1

In de 2 fase van de verbouwingswerken JOC het huidige zaaltje uitbreiden tot een zaaltje met
als capaciteit +/- 200 . (Oppervlakte vergroten met +/- 20m²) ism met het jeugdhuis.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

761/723-54
2012
2.500 (fin prognose 21°)

2013
/

Participatieve aanpak
Door het wegvallen van het nieuwbouwproject voor een nieuw JOC kwam het jeugdhuis zelf met een plan om instuif
en fuifgedeelte terug uit elkaar te trekken. Door de verhuis van Kind & en Gezin in de loop van 2010 wordt het
mogelijk om de vergaderruimte van JeB,tJOC en JR in dit geheel te betrekken en te herlokaliseren.
Hierdoor ontstaat er meer ruimte om instuif en zaal te scheiden wat meer activiteiten mogelijk maakt. Zowel naar
jeugdhuiswerking tegelijkertijd met een fuif als naar repetitiedagen in deze zaal als naar soorten activiteiten. Hierdoor
wordt toch al een deel van het vorige JBP ivm het elkaar versterken in dit gebouw mogelijk gemaakt.
Concrete acties

D39, A2

Tegen september 2011 ,in de polyzaaltjes van de sporthal, verbouwingen realiseren die het
fuiven (max 12 per jaar) mogelijk maakt.

Wie
Jeugddienst
Wanneer Sept 2011
Budget
51.000 (fin prognose 22°)

761/723-54
2012

2013
/

Toelichting: Het betreft de laatste fase in de verbouwing van de polyzaal van de sporthal tot fuifzaal.

D39, A3

De inventaris van Buggenhoutse fuifinfrastructuur up to date houden en online tbs stellen van
Buggenhoutse jeugd.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/
D39, A4

2012
/

2013
/

Jaarlijks de fuiven van de jeugdwerkingen op elkaar afstemmen via het infomoment van de

leiding.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Deze aanpak passen we reeds een aantal jaar toe. Op elke AV wordt er structureel geëindigd of gestart met het
updaten van fuif- en activiteitenweetjes.
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D39, A5 Jaarlijks informatie ivm fuiven aanbieden via www.fuifpunt.be
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

Participatieve aanpak
Op de JD -, JR-, en op de nieuwe –website zal een duidelijke doorklikmogelijkheid aangebracht worden .

D39, A6 Een fuifdraaiboek en fuifreglement opstellen in samenwerking met de betrokkenen
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
Tegen september 2010 zal het eerste deel gerealiseerd zijn : een fuifdraaiboek , aangepast aan de lokale situatie.
Voor deel 2 zal een reglement opgesteld worden voor de fuifzaal in de sporthal en willen we samen met jeugdraad,
politie en gemeenteraad een aantal afspraken rond fuiven op papier zetten.

Beleidsindicatoren:
→ Joc met aparte fuifruimte tegen 2011.
→ Fuifmogelijkheid in polyzaaltjes sporthal voor 12 x per jaar
→ op elkaar afgestemde fuiven binnen het jeugdwerk, verslagen JR.
→ doorgegeven fuiven op de JR ivm afstemming.
→ jongeren zijn op de hoogte van fuifgelegenheid.
→ fuif- en evenementendraaiboek.
→ fuifreglement /fuifafspraken met bestuur/politie/organisatoren en JR
→ Meer fuifmogelijkheid in Buggenhout

Doelstelling 40: creëren en garanderen van leuke speelpleintjes in de gemeente in
samenspraak met de buurt
Concrete acties:

D40, A1

Er wordt jaarlijks een budget van 25 000€ voorzien voor het opknappen van de speelterreinen en
de aankoop van veilige toestellen.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
25.000€ (fin prognose 23°)

Begrotingsartikel 761/744-51
2012
2013
25.000€ (fin prognose
25.000€ (fin prognose
23°)

23°)

D40, A2 De jaarlijkse evaluaties met de buurt, over de knelpunten van de speelruimtes, blijven
plaatsvinden in september of oktober.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D40, A3 De speeltoestellen en speelruimtes worden jaarlijks gecontroleerd op veiligheid.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
D40, A4 De technische dienst staan in voor het constante onderhoud van de speelruimtes.
Wie
Technische dienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
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D40, A5

In nieuwe verkavelingen voldoende en gevarieerde speelruimte voorzien waar jong en oud kan
samenkomen in nieuwe verkavelingen.(zie D30A3)

Wie
Jeugddienst, bestuur
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D40, A6 In samenwerking Bos en Groen blijven ijveren voor een extra speelruimte in Buggenhout Bos.
Wie
Jeugddienst, Bos en Groen
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
D40, A7 Dreef bos: contacten behouden.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D40, A8 In samenspraak met Driescomité (Opdorp) en bewoners Briel bekijken wat er mogelijk is naar
het inrichten van een speelplek op Den Dries en Den Briel.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
D34 en D40 gaan eigenlijk allebei over de speelpleintjes. Toch blijven we de doelstellingen op voorstel van de
stuurgroep uiteen trekken in enerzijds participatiekanaal (D34) en anderzijds meer de financiële infrastructuurzijde
(D40). Dit om vooral in het onderdeel ‘Participatie’ het belang van dit speelpleintjesoverleg te benadrukken.
Deze acties zijn een bundeling van vragen van de gemeentelijke diensten, betrokken speelpleinoverlegmomenten,
KGR gebundeld door de JD.
Naar de diensten toe willen we het participatieve vooral realiseren via de JD, die als antenne en doorgeefluik
fungeert.

Doelstelling 41: garanderen van leuke speelstraten in de gemeente in
samenspraak met de buurt
Concrete actie:

D41, A1 Reglement speelstraten blijven evalueren en aanpassen indien nodig.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
D35 en D41 gaan eigenlijk allebei over de speelstraten. Toch blijven we de doelstellingen op vraag van de
stuurgroep uiteen trekken, net zoals bij speelpleintjes, in enerzijds participatiekanaal (D35) en het organisatorische,
garanderen van speelstraten anderzijds (D41). Dit om vooral in het onderdeel ‘Participatie’ het belang van dit
speelstratenoverleg te benadrukken.
Dit reglement willen we blijven evalueren en bijsturen in het overleg.
Beleidsindicator doelstellingen 40 en 41:
Veilige en aangepaste speelruimten (bestaande en nieuw aangelegde)
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2.1.3 Via geïntegreerd werken
Algemeen doel 4: Door overleg met de volgende instanties, diensten, adviesraden komen tot een meer
geïntegreerd jeugdbeleid.

Doelstelling 42: Via overleg minimaal afspraken maken over de aangeduide acties
2.1.3.1 Via overleg met OCMW
Concrete acties:

D42, A1

Inclusie in het jeugdwerk blijven ondersteunen en stimuleren door specifieke vorming (zie Doelst.

20)

Wie
Jeugddienst, OCMW
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D42, A2

Afspraken blijven evalueren naar toegankelijkheid van de campus, zowel voor jeugdbewegingen
als voor individuele kinderen.

Wie
Jeugddienst, OCMW
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Deze acties werden positief geëvalueerd door de stuurgroep. Door ze te blijven vermelden willen we er op wijzen dat
blijvende aandacht hiervoor noodzakelijk is.
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2.1.3.2 Via overleg met sportdienst
In D42,A01 nemen we de strategische doelstellingen van het sportbeleidsplan 2008-2013 over die rechtstreeks
gericht zijn op jongeren.
De vermelde strategische doelstellingen onder D42,A02 zijn gericht op alle sportende Buggenhoutenaren. Ook deze
doelstellingen bereiken heel wat jongeren. Vb Door de aandacht aan de uitgebreide infrastructuur maken heel wat
scholen gebruik van de accommodaties. De buitensportterreinen hebben er ook toe geleid dat meer jongeren sporten
rond de sporthal. Samen met de skate-infrastructuur is dit ondertussen een ontmoetingsplek geworden voor heel wat
jongeren.
Voor de concrete acties (in sportbeleidsplan “operationele doelstellingen” verwijzen we naar het sportbeleidsplan.

D42, A01

- We garanderen zeker tot het einde van deze beleidsperiode de financiële ondersteuning en
stimulering van sportverenigingen die hun accent op jeugdwerking verhogen.(HFST 6)
- We gaan ons richten tot de anders georganiseerde sporters en zullen hiervoor verschillende
acties ondernemen.(vb sportkampen,zwemlessen) (HFST 7)
- We pleiten voor kwaliteitsverbetering bij jeugdbegeleiding bij onze sportverenigingen.
(HFST10)

D42, A02

- Vanuit de gemeente moet er een betere communicatie en promotie gevoerd worden naar alle
Buggenhoutse inwoners . (HFST 6)
- We zorgen voor meer toegankelijkheid en diversiteit ten opzichte van het huidige aanbod,

voor allochtonen en kansarmen. (HFST 7)
(Werd door het geringe resultaat in 2010 uitgebreid naar 50+-ers.)
- We bieden kwaliteitsvolle infrastructuur aan in alle delen van onze gemeente.(HFST9)

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Concrete acties:
Vanuit overleg met de JR en de werkgroep JBP willen we graag volgende aandachtspunten specifiek vermelden:

D42, A3

Alle gemeentelijke ruimtes blijven oplijsten en tbs via de website. (vb. Sportterreinen, klimmuur,
Finse piste, sporthal, polyvalente zalen, e.d.) (eigenlijk ook buiten sport) , zodat jongeren weten welke
infrastructuur tbs wordt gesteld.

Wie
Jeugddienst, sportdienst
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D42, A4

Afspraken blijven evalueren naar toegankelijkheid van deze gemeentelijke ruimtes voor
jeugdbewegingen en individuele jongeren.

Wie
Jeugddienst, sportdienst
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D42, A5

Programmatie vakantiekampen pas vastleggen na overlegmoment.
(eventueel overlegmoment tijdstip herbekijken)

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
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Deze acties werden naar voor gebracht in overleg met de sportdienst , uit het zomerwerkingenoverleg, uit het overleg
naar de toegankelijkheid van de buitensportterreinen en de prijzen hiervan met de jeugdraad in 2009.

2.1.3.3 Via overleg met IBO/sportkampen/JeB/Speelplein (vakantiewerkingen)
Concrete acties:
In D42,A03 nemen we doelstellingen van het gemeentelijk IBO over zoals ze vermeld staan in hun
kwaliteitshandboek in o.a. het gedeelte over de visie
Voor de concrete acties verwijzen we naar dit IBO kwaliteitshandboek.

D42, A03 Het Initiatief Buitenschoolse kinderopvang van onze gemeente richt zich specifiek en exclusief
op buitenschoolse opvang in het basisonderwijs en met name op de volgende 3 functies:
- voor- en na-schoolse opvang.
- opvang op woensdagnamiddag
- opvang gedurende schoolvrije dagen en vakantieperiodes
en dit zo dicht mogelijk bij de kinderen door te werken op 3 locaties in Buggenhout centrum, Opstal en
Opdorp.
IBO
Wanneer 2011
Budget
/

D42, A6
Wie

2012
/

2013
/

Het vakantiewerkingenoverleg blijven ondersteunen vanuit de jeugddienst.

Jeugddienst, IBO, sportdienst,
Speelplein, Jeb’ke
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D42, A7

Nieuwe gemeentelijke vakantie-initiatieven zullen voor ze geprogrammeerd worden,
eerst voorgelegd worden voor advies aan de JR.

Wie
Jeugddienst, jeugdraad
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D42, A8 In het overleg gemeentelijke kinderopvanginitiatieven meer interactiviteit blijven stimuleren.
Opvoedingsondersteuning!!!! invoegen
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
In de deelgemeeete Briel ontstond er dit jaar een privé opvanginitiatief “de Kadeekesbus”: (zie
www.dubbeldekkerbusbuggenhout.be) Met dit initiatief hopen we een oplossing te hebben voor D44A9 uit het vorige
JBP.

D42, A9 Contacten onderhouden met het nieuwe initiatief “de Kadeekesbus”
Wie
IBO,
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
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In de deelgemeente Opdorp ontstond er in de afgelopen jaren, door de groei van de vrije kleuterschool een groei in
de gemeenteschool en in het IBO daar. Beiden zitten op dezelfde locatie maar wel in aparte gebouwen. Hier is voor
de beide geen fysieke uitbreiding meer mogelijk. Daarom was het opportuun om voor het IBO naar een nieuwe
locatie uit te kijken om zodoende de 2 problemen te kunnen aanpakken.

D42, A101 In de deelgemeente Opdorp een nieuwbouw realiseren “de orangerie” waar ook de Opdorpse
Kinderopvang een nieuwe stek zal krijgen.
Wie

IBO, Cultuurdienst

Investering

Wanneer 2011
2012
2013
Budget
Budget werd nog ingeschreven in 2010 : 1.800.000€
D42, A102 In de deelgemeente Opstal: bij een blijvende stijging van de opvangvraag, het naastgelegen
gebouw in gebruik nemen en zo de locatie te kunnen uitbreiden.
IBO,
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Sinds 2 jaar werken we ook samen met BUSO Blijdorp waardoor kinderen met een bepaalde zorg ook deel uitmaken
van het publiek. Dit geeft specifieke noden naar begeleiding , qua aanpak en naar opleiding toe. Daarom is het
belangrijk om hierin te blijven investeren.

D42, A103 De administratieve en begeleidingsuren samen met de permanente aandacht aan bijscholing
van het personeel naar de specifieke noden van kinderen toe, op peil houden met het stijgende kinderaantal,
zodat de kwaliteit van de opvang gegarandeerd blijft.
IBO,
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
D42, A6 tot A8 zijn op zich participatief van aard door het samenbrengen van de betrokkenen.
Via dit overleg willen we via communicatie er op toezien dat de gemeentelijke diensten aanvullend werken ipv
concurrentieel.
D42, A9 en A10 worden opgevolgd via het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang), waar zowel de JD als de
speelpleinwerking en Jebke deel van uitmaken. Waar ook ouderverenigingen, scholen en organisaties van het
middenveld rond de tafel zitten.

46

2.1.3.4 Via overleg met milieudienst
Concrete acties:

D42, A11 via overleg met milieudienst, Het huidige zwerfvuilsysteem evalueren en bijsturen.
Wie
Jeugddienst, milieudienst,
Begrotingsartikel 876/332-02
jeugdwerk
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
15.000€(fin prognose 25°) 15.000€(fin prognose 25°) 15.000€(fin prognose 25°)

D42, A12 via overleg met milieudienst,

Bij het organiseren van een milieueducatieve dag
voor jeugdbewegingen en scholen dit communiceren bij het begin van het werkjaar, zodat dit in de planning
kan opgenomen worden.

Wie
Jeugddienst, milieudienst
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D42, A13, via overleg met milieudienst, De afspraken naar milieuvriendelijke werking
(milieuconvenant), evalueren met de betrokkenen indien nodig bijsturen en opnieuw communiceren met de
verenigingen.
(hierin opnemen het verdelen van afvalstickers indien jeugdverenigingen hieraan meewerken)
Wie
Jeugddienst, milieudienst
begrotingsartikel 040/363-16
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
1200 € (fin prognose 26°)
1200 € (fin prognose 26°)
1200 € (fin prognose 26°)
D42, A14 via overleg met milieudienst,

Energiezuinige subsidies bekend blijven maken bij

het jeugdwerk.

Wie
milieudienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D42, A15 via overleg met milieudienst,

In de bestaande subsidiereglementen infrastructuur,
de resultaten verwerken van de verzamelende gegevens ivm energie zuinige infrastructuurwerken.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011 voorstellen
Budget
/

2012 aanpassen
/

2013
/

Participatieve aanpak
De nood aan overleg met de milieudienst werd in het verleden al enkele keren opgenomen in het RTG, Dit leidde tot
overleg tussen JD en milieudienst, waarbij concrete oplossingen en voorstellen teruggekoppeld worden naar de
jeugdbewegingen. Uit de zwerfvuilacties ontstond een jaarlijks overlegmoment met de deelnemers waaruit heel wat
praktische oplossingen kwamen en waardoor er efficiënter gewerkt wordt. Toch willen we deze acties behouden in
het JBP, maar dan eerder gericht op het behouden van de positief ontstane communicatie tussen jeugdwerk en
milieudienst. De gemaakte afspraken krijgen hun plaats op de website van de gemeente, JR en op de nieuwe
website.
In het budget 2010 werd een bedrag van € 15.000 voorzien op artikel 876/332-02.
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2.1.3.5 Via overleg met administratie
Concrete acties:

D42 A01,via overleg met administratie, Specifieke ondersteuning naar speelplein-,
jeugdhuis- en jongerenpaspoortwerking,JR, en Bugspot via administratieve ondersteuning naar:
- VZW wetgeving
- fiscale aftrekbaarheid
- infoverspreiding
- vrijwilligerswetgeving
door personeelsuren jeugddienst van de aangeworven jeugdwerker vastgelegd in convenanten te blijven
evalueren en opnieuw en voor te leggen aan het nieuw te vormen gemeentebestuur in 2013
Zie D21 A1&2
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011

Budget

/

September 2012
Opstellen voorstellen
nieuwe convenanten
/

Januari 2013
voorleggen aan
nieuwe GR
/

D42, A16 via overleg met administratie, Er blijvend op toezien dat de eigen
subsidiereglementen zo eenvoudig mogelijk zijn.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak
Hier verdwenen enkele acties op aangeven van zowel stuurgroep, JR, als RTG van 2009 omdat ze zowel te ruim als
ambitieus waren voor alle betrokkenen. We blijven van het volgende wel overtuigd:
“Indien we erin slagen heel wat diensten ervan te overtuigen nieuwe reglementen en afspraken te toetsen naar
doorzichtigheid en te koppelen aan een goede communicatie, zal dit automatisch de jeugd en het jeugdwerk ten
goede komen, doordat men mogelijke problemen vooraf probeert te voorkomen.”
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2.1.3.6 Via overleg cultuurdienst
Zie hoofdstuk jeugd en cultuur

2.1.3.7 Via overleg met bib
Zie hoofdstuk jeugd en cultuur

2.1.3.8 Via overleg met adviesraden
Concrete acties:

D42, A17 via overleg met adviesraden, Samen met de verschillende adviesraden een
werkwijze uitwerken om info/ideeën en standpunten uit te wisselen. Dit systeem toespitsen op de
vrijetijdssectoren.

Wie
Jeugddienst, adviesraden
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D42, A18 via overleg met adviesraden,

Jaarlijks overleg van de voorzitters, van de
vrijetijdssectoren beogen en evalueren naar haalbaarheid.

Wie
Jeugddienst, adviesraden
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

Participatieve aanpak
Vanuit de JR blijft de noodzaak om op bepaalde momenten te overleggen met bepaalde gemeentelijke adviesraden
ervaren, naar voor brengen en aangrijpen..
Dit lukt het vlotst bij concrete dossiers met op dat moment betrokken raden. Het structurele lukt moeilijk door de
verschillende dynamieken binnen de raden en de vooral snelle wissel binnen jeugd. Vanuit de werkgroep kwam het
idee om dit misschien proberen op een informele manier te organiseren op momenten dat er vanuit de raden nood
aan is. Hoofddoel moet worden elkaar kennen zodat er indien nodig snel gecommuniceerd kan worden.

2.1.3.9 Via beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking
Concrete actie

D42, A1

Het reglement creatieve ideeën uitbreiden met jongereninitiatieven die een maatschappelijke
betrokkenheid nastreven.
Vb. Ontwikkelingssamenwerking

Jeugddienst
2011(uitbreiden)
450€ (fin prognose 20°)
Jeugddienst

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
450€ (fin prognose 20°)
450€ (fin prognose 20°)

Participatieve aanpak
Het college gaf in het verleden te kennen hier geen extra subsidies te willen voorzien. De werkgroep subsidies greep
de evaluatie van de subsidies 2008 aan binnen het onderdeel creatieve ideeën deze mogelijkheid te verruimen.
Beleidsindicator
→ Overleg rond dit systeem en een reglement.
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2.1.3.10 Via preventie
Concrete actie:

D42, A19 via preventie, Vanuit de JR preventieacties (om de 2 a 3 jaar) rond verschillende thema’s
op touw zetten in samenwerking met jeugdwerk, preventiesector en Jeugddienst
Wie
Jeugdraad
Wanneer 2011
Budget
1.250€ (fin prognose 27°)

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
1.250€ (fin prognose 27°)
1.250€ (fin prognose 27°)

D42, A20 via preventie, Gemeente Buggenhout stapt in het intergemeentelijk project rond
vroegpreventie met de gemeente Dendermonde
Wie
Jeugdraad
Wanneer 2011
Budget
6.000 (fin prognose 27°)

Begrotingsartikel 761/435-01
2012
2013
6.000 (fin prognose 27°)
6.000 (fin prognose 27°)

Participatieve aanpak
Net zoals in het vorige JBP worden de preventiethema’s en werkvormen aangereikt door de JR, die vanuit het DB
dan met de jeugddienst deze actie uitwerken. Voor eind 2010 wordt dit “zichtbaarheid van de fietser” met een LEDlichtjesactie. Vanuit de JR geeft men aan dat binnen dit budget een jaarlijkse actie houden, zeer moeilijk is en wellicht
te beperkt om impact te hebben. Het college van burgemeester en schepenen engageert zich echter om de op het
einde van het jaar niet gebruikte kredieten via een budgetwijziging over te dragen naar het volgende dienstjaar.

2.1.3.11 Via communicatie en informatie

Algemene doelstelling 5: Jongeren kwalitatief informeren via de bestaande communicatiekanalen en
trachten deze kanalen te versterken.

Doelstelling 43: toegankelijkheid van de jeugddienst vergroten
Concrete acties

D43, A1

Jaarlijks via promo-acties de jeugddienst blijven bekend maken, via oa drukwerken. Voldoende
gekende en voldoende bereikbaarheid.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
500€ (fin prognose 28°)

Begrotingsartikel 761/123-19
2012
2013
500€ (fin prognose 28°)
500€ (fin prognose 28°)

D43, A2 Openingsuren op woensdag en vrijdag garanderen.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D43, A3 Een duidelijke infohoek op de jeugddienst blijven voorzien.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D43, A4 Deze openingsuren evalueren in samenspraak met de JR.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012

2013
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Budget

/

/

/

Doelstelling 44: infoboekje gemeente blijven aanwenden voor jeugdinfo
Concrete actie

D44, A1

Er voor zorgen dat de gemeentelijke jeugdinformatie blijft vermeld worden in deze uitgave, zelfs
bij het ontstaan van nieuwe informatiekanalen.

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

Participatieve aanpak 43 & 44
De actie voor een jeugddienstlogo wierp duidelijk zijn vruchten af . Vanuit JR en KGR bleek dat de locatie en het logo
herkend worden.

Doelstelling 45: de bestaande “jeugdwerkinfo” toegankelijker maken
Concrete acties

D45, A1 Deze bundeling van jeugdwerkinfo via mail blijven verspreiden onder de leden van de jeugdraad.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
D45, A2 Bij het ontstaan van een nieuw infokanaal, deze info opnemen
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

D45, A3 Deze info ook toegankelijk maken voor andere geïnteresseerden.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
In deze info staat de jeugdwerkinfo die de jeugddienst samenstelt uit al de nieuwsbrieven die ze ontvangt.
De betrokken verenigingen verkozen deze werkwijze ipv de nieuwsbrieven integraal door te sturen wat een overload
aan info veroorzaakte. De jeugdbewegingen geven op de AV steeds door welke activiteiten ze hierin graag vermeld
zien. Bij het uitwerken van de website werd er rekening gehouden met de vraag van de verenigingen om op een
eenvoudige manier hun info te kunnen invoegen. Op dit moment hebben deze verenigingen een log-in voor deze site.
De infobrief zal nog steeds op de website van JR en JD geplaatst worden zodat deze info voor iedereen beschikbaar
wordt.

Doelstelling 46: kalender zomerwerkingen blijven kenbaar maken aan de
Buggenhoutse jeugd
Concrete actie

D46, A1

In het zomerwerkingen overleg deze infokalender vlak voor de zomer blijven opnemen
In het infoblad.

Wie
Jeugddienst
Wanneer Juni 2011
Budget
/

Juni 2012
/

Juni 2013
/

Participatieve aanpak
Dit is ondertussen een veel gevraagde bijlage geworden. Ouders vragen er naar wanneer het gaat verschijnen.
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De betrokken jeugdwerkverenigingen: Speelplein en jongerenpaspoort ervaren dit nog steeds als zeer positief
aanvullend aan hun eigen info. Blijft opgevolgd en bijgestuurd worden in het zomerwerkingenoverleg.

Doelstelling 47: Via een periodieke cyclus, de jeugd(werk)initiatieven bekend
maken via een specifieke jeugdwerkbijlage of een jeugdbrochure.
Concrete actie:

D47, A1 Jaarlijks de gegevens verzamelen van de jeugdwerkingen en op website aanpassen
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
De bedoeling is om in volgend systeem om de 2 jaar afwisselend een jeugdinfobrochure(met hierin ook
jeugdwerkinfo) of bijlage in het infoblad over jeugdwerk jongeren en ouders van de meest recente info te voorzien.
Deze info zal ook terug te vinden zijn op de website en hier geüpdatet worden tot de volgende editie.
Jaar 1 = invoegsel jeugdwerkinfo in infoblad
Jaar 2 = digitaal up to date houden
Jaar 3 = aparte jeugdbrochure met hierin ook jeugdwerkinfo
Jaar 4 = digitaal up to date houden
Jaar 1 ….
Dit impliceert dat de grote kost voor de brochure pas terug zal aan bod komen in 2013.

D47, A2 . Deze gegevens om de 2 jaar verwerken in een infobrochure vlak voor de start van het werkjaar
Wie
Jeugddienst
begrotingsartikel 761/123-48
Wanneer sept 2011 = jaar 1
Sept 2012 = jaar 2
sept 2013 = jaar 3
in infoblad
updaten
Budget
/
/
3.500€ (fin prognose 16°)
Participatieve aanpak
De jeugd infobrochure sept 2009 verscheen voor het eerst met wat vertraging begin januari 2010. In 2010 worden
deze gegevens geüpdatet. In de toekomst zullen de jeugdverenigingen zoals in het vorige nummer uitgenodigd
blijven worden hun eigen tekstmateriaal aan te leveren.
Beleidsindicatoren bestaande communicatiekanalen:
→ De jeugddienst is voldoende bereikbaar en toegankelijk voor alle jeugd.
→ De inwoners van Buggenhout krijgen jeugdnieuws via verschillende kanalen.
→ Jeugdwerkbijlage en jeugdinfobrochures in de aangeduide jaren

Doelstelling 48: werkgroep communicatiefonds doorstarten en ondersteunen
Concrete acties

D48, A1 Deze werkgroep Bugspot , de financiële mogelijkheid blijven geven de website te blijven
uitbouwen en interessant te houden.
Wie

Jeugddienst, werkgroep
Begrotingsartikel 761/124-02
communicatie
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
1.000€ (fin prognose 29°)
1.000€ (fin prognose 29°)
1.000€ (fin prognose 29°)
D48, A2
Wie

Met deze werkgroep een convenant afsluiten over de redactie en beheer van deze website.

Jeugddienst, werkgroep
communicatie
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

Participatieve aanpak
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De website werd positief beoordeeld in de opstartfase. Het draaiende houden van de website zal gebeuren via een
redactie. Door deze redactie middelen via subsidies te voorzien pogen we het participatief kader hoog te houden en
de inbreng van de jeugddienst te beperken.
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Doelstelling 49: infozuilen JIP op strategische plaatsen voorzien, zodat alle jeugd
bereikt wordt
Concrete actie

D49, A1

JIP zuilen blijven voorzien op de belangrijkste jongerenontmoetingsplaatsen en uitbreiden
met OCMW/ muziekacademie. (2x 325€)

Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
750€ (fin prognose 30°)

2012
/

artikel 761/741-51
2013
/

D49, A2 In het overleg met SIVBU bekijken of deze school deze info zuilen wil behouden.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
D49, A3 Op al deze zuilen de doorverwijzing naar de jeugddienst voorzien.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
2012
2013
Budget
/
/
/
Participatieve aanpak
Deze doelstelling werd overgenomen uit het vorige JBP. Deze doelstelling werden gerealiseerd tegen eind 2010
De vermelde infoplekken blijken voor andere infoverstrekking naar jongeren toe zeer efficiënt geweest te zijn en
werden daarom uitgekozen of behouden.

Doelstelling 50: de jeugddienst als belangrijkste JIP beschouwen
Concrete acties

D50, A1 De jeugddienst blijven uitbouwen en informatief toegankelijk houden als belangrijkste JIP waar,
naast de info, ook een jeugdwerker kan aangesproken worden.
Wie
Jeugddienst
Wanneer 2011
Budget
/

2012
/

2013
/

D50, A4

In samenspraak met de JR bekijken wat de behoeften zijn naar 2013 toe om de JD verder uit te
bouwen als JIP of andere infopunten uit te breiden.

Wie
Jeugddienst, jeugdraad
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013

Participatieve aanpak
Vanuit een bezoekers bevraging blijkt de jeugddienst als JIP te fungeren maar is het nog niet zo bekend als de
infozuilen.
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Doelstelling 51: infoportieken in scholen als extra informatiepunt
Concrete actie

D51, A1

In overleg met de scholen gemeentelijke verder infoportieken (met info over de gemeentelijke
diensten en organisaties waarmee ze samenwerkt) plaatsen op de scholen die dit wensen om op deze
manier permanente info te hebben over gemeentelijke jeugdthema’s. En dit samen met de scholen blijven
evalueren.

Wie

Jeugddienst, Buggenhoutse
scholen
Wanneer 2011
2012
Budget
/
/

2013
/

Participatieve aanpak
Nog steeds blijkt zowel uit communicatie met de leerlingenraad van het SIVICO en de KGR dat niet alle
aangeleverde info vanuit de jeugddienst de leerlingen bereikt..
Het idee om op elke school een plek te voorzien waar de info over gemeentelijke jeugdthema’s kan opgehangen
worden, werkt al in enkele scholen. We willen dit in samenwerking met de betrokken diensten, verenigingen en
scholen verder uitbouwen.

Doelstelling 52: Het JBP verspreiden en communiceren naar jongeren wat het
JBP is en wat de inhoud is.
Concrete actie

D52, A1 Er worden kinderen- en jongeren- verkorte versies gemaakt van het JBP om onderdelen hiervan
bekend te maken.
Vb mappen met rekker voor tieners met hierop een JBP strip
Vb JBP spel voor jeugdwerk
Vb
Jeugddienst, Buggenhoutse
scholen
Wanneer 2011
2012
Budget

Begrotingsartikel 761/123-48

Selecteren doelgroepen
en werkvormen

Aanmaken werkvormen
en verspreiden

/

2000€ (fin prognose 31°)

2013
/
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2.2 Prioriteit Algemeen Jeugdbeleid: Jeugd & Cultuur
2.2.1 Visieopbouw
Algemene doelstelling 6: Algemeen jeugdbeleid: Prioriteit Jeugd en cultuur
Tijdens dit JBP werken aan een visieopbouw rond deze prioriteit om gerichter te kunnen
bepalen op welke manier er moet ondersteund worden.

Doelstelling 53: De betrokken diensten de mogelijkheid geven om zich te laten
begeleiden in deze visieopbouw.
Concrete actie

D53, A1

Instappen in het begeleidingstraject van vzw amateurkunsten dat een ondersteuningsvisie helpt
opbouwen (gaat al van start in oktober 2010)

Jeugddienst, Cultuurdienst, vzw
amateurkunsten
2012
Wanneer Februari 2011

2013

e

1 resultaten
begeleidingstraject

Budget

/

/

Doelstelling 54: Vanuit het begeleidingstraject en de visieopbouw prioriteiten
vastleggen naar ondersteuning van amateurkunstenaars.
Concrete actie

D54, A1

Prioriteiten vastleggen in onderling overleg met de betrokken raden naar ondersteuning van
amateurkunsten in Buggenhout.

Jeugddienst, Cultuurdienst, vzw
amateurkunsten
Wanneer 2011

Budget

2012
Prioriteiten bepalen.
Mogelijke acties hierbij
plaatsen.

/

2013
Acties uitwerken en
uitvoeren.
/

Voor de volgende doelstellingen maakten we nu een schatting voor de verdeling van de middelen naar de
verschillende onderdelen toe. We brengen dit onder 1 begrotingspost met als doel verschuivingen binnen dit budget
mogelijk te maken en eigenlijk deze 3 doelstellingen als 1 geheel te bekijken waar na de visieondersteuning pas
verdere keuzes kunnen in gemaakt worden en waar uit ervaring zal moeten blijken wat het meest effectief is.

Doelstelling 55: We willen binnen de visieopbouw de keuze naar specifieke
ondersteuningsvormen ondersteunen met concrete voorbeelden vanuit de
praktijk.
Concrete actie

D55, A2 Een bezoek organiseren aan infrastructuren, good practises, gemeenten met een specifieke
aanpak rond de gevraagde ondersteuningsvormen met betrokken diensten en actoren.
Jeugddienst, Cultuurdienst,
Wanneer 2011
Budget

/

Begrotingsartikel 761/124-02
2013
/

2012
500€(fin prognose 32°)
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2.2.2 Jeugdcultuur promoten
Algemene doelstelling 7: Algemeen jeugdbeleid: Prioriteit Jeugd en cultuur
Jeugdamateurkunsten in de brede zin promoten zodat meer jongeren hier actief en passief
aan deelnemen.
Via de volgende 3 peilers:
1° via het bestaande gemeentelijke aanbod. (de Pi t, academie,…)
2° via het bestaande particuliere aanbod binnen d e gemeente (verenigingen, individuen, …)
3° via het aanbieden van podia, uitstalramen, can vas: toonmomenten/plekken creëren

Doelstelling 56: Via een wisselwerking zowel meer jongeren toe leiden naar het
bestaande culturele aanbod als dit gemeentelijke aanbod jonger maken.
Concrete actie

D56, A1

Via overleg met programmeringscommissie, academie, bibliotheek, cutuurraad, prijs van
Buggenhout, maandelijkse tentoonstellingen ACC, werkvormen zoeken en ontwikkelen die rekening houden
met de eigenheid van jongeren.

Jeugddienst, Cultuurdienst,
Wanneer 2011
Budget
2000€(fin prognose 32°)

Begrotingsartikel 761/124-02
2012
2013
2000€(fin prognose 32°)
2000€(fin prognose 32°)

Doelstelling 57: Via een wisselwerking zowel meer jongeren toe leiden naar het
bestaande culturele particuliere aanbod als dit particuliere aanbod verjongen en
uitbreiden.
Concrete actie

D57, A1

Via overleg met het culturele werkveld werkvormen zoeken en ontwikkelen die rekening houden
met de eigenheid van jongeren.

Jeugddienst, Cultuurdienst,
2012
Wanneer 2011
Budget
Zie D56
Zie D56

Begrotingsartikel 761/124-02
2013
Zie D56

Volgende actie combineert D56 (bestaande gemeentelijk aanbod) met D57 (particulier aanbod).
Concrete actie

D57, A2

Een vrijetijdskamp opzetten voor jongeren samen met sport-, cultuur- en jeugdverenigingen en
muziekacademie ism het zomerwerkingenoverleg om op deze manier meer kinderen te laten instromen naar
deze verenigingen of organisaties.

Jeugddienst ism Cultuur- en
Sportdienst , academie
Wanneer 2011
Budget
1000€(fin prognose 32°)

Begrotingsartikel 761/124-02

2012

1000€(fin prognose 32°)

2013
1000€(fin prognose 32°)

Toelichting

Doelstelling 58: Individuele en groepen jongeren fora (momenten en plekken)
bieden waar ze hun creativiteit kunnen tonen.
D58, A1

Via overleg met het culturele werkveld fora zoeken en ontwikkelen die rekening houden met de
eigenheid van jongeren amateurkunstenaars, binnnen bepaalde culturele disciplines.

Jeugddienst, Cultuurdienst,

Begrotingsartikel 761/124-02

57

Wanneer 2011 bepalen

2012

2013

2000€(fin prognose 32°)

2000€(fin prognose 32°)

disciplines + mogelijke
acties en fora

Budget

2000€(fin prognose 32°)
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