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1.  Voorlopig verslag JR 26/01/2017 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. Er wordt gevraagd dit sneller na de vergadering door te sturen. 
 

2. Deel 1 Beleid (Raad & Commissies) 
 

Aanwezig: Naomi Costrop, Mattias Kayaert, Thomas Kayaert, Pepijn Kennis, Yannick 
Roels, Cathelijne van der Veer, Liselotte Vanheukelom, Bart De Vlamynck, Neal Raes 

 
Bespreking en advies projectaanvragen 

 
De jeugdraad geeft advies over volgende projectaanvragen: 
 2nd to the Right* vzw: Si-G, een documentaire 
 Gemeenschapscentrum Kontakt: Rap X Ride Festival 2017 
 Cultureghem: Court Circuit XL 

 
Recente besprekingen in commissies en Raad   

 
 Commissie CJS 14/02:  

 Vraag om uitleg over de vermindering van subsidies voor Toestand vzw. 
 Vraag over de rol van de VGC bij de dubbele Vlaamse projectoproep rond diversiteit 

in het jeugdwerk. 
 Commissie O&V 08/02: 

 Vraag om uitleg over de speelpleinwerking 

 Plenaire vergadering 24/02: 
 Interpellatie over het investeringsplan 2016-2020 en de uitvoering ervan 

 
De verschillende verslagen van de Raad en Commissies worden toegelicht door de administratie. 
De JR zal geen adviezen hieromtrent geven, maar de opmerkingen meenemen tijdens een direct 
overleg met de bevoegde beleidsverantwoordelijken. 
 
Een eerste overleg vindt plaats tijdens de eerstvolgende JR van 27 april 2017 met Collegelid 
Bianca Debaets. 

http://raadvgc.be/archief/Stukken/2016-2017/Stuk660_Nr%201_2016.pdf
http://raadvgc.be/archief/Stukken/2016-2017/Stuk659_Nr%201_2016.pdf
http://raadvgc.be/archief/Integraal%20verslag/2016-2017/IV_9_24022017.pdf


Er zal vanuit de JR ook een overleg worden gevraagd met Minister Sven Gatz.  
 

3. Deel 2 Jeugd (1000opinions)  
 

Aanwezig: Philippe De Bont, Ine Defieuw, Pieter Gijssels, Ilse Raps, Jo Robberechts, Rik 
Schrauwen, Jelle Tierens, Tess Van den Borre, Liselotte Vanheukelom, Bieke Vervaecke, 
Romaysa, Loes 
 
1000 Opinions 

De situatie word geschetst waarna de 4 stellingen uit 1000 opinions van 16 november 2016 
worden toegelicht. Met deze 4 stellingen moet iets worden gedaan: 
 Jongeren willen niet in Brussel blijven wonen 

 Jongeren geloven niet dat de politiek zal investeren in hun ideeën 
 Jongeren willen tweetalig onderwijs in Brussel 

 De media zorgt voor een slecht imago over Brusselse jongeren, en is zo mee 
verantwoordelijk voor het racisme 

 
Het is te zwaar om 1000 Opinions alleen te trekken als jeugdraad. Daarom wordt er een dossier 
(zie volgend punt) geschreven zodat de jeugdraad dit met ondersteuning wel kan. 
Er wordt per jeugdraad 1 actie uitgewerkt. Om vervolgens aan de lidorganisaties te vragen deze 
in hun eigen werking uit te werken waar mogelijk. 
 
Straatburgerschap 

Er is een projectoproep “Young in BXL - Straatburgerschap” voor projecten rond stedelijke 
jongerencultuur en sociale inclusie, met een totaalbudget van 200.000 EUR voor Brussel. Dit 
voor 1 jaar, het maximum te subsidiëren bedrag per project is 50.000 EUR. De prioriteit is 
burgerschapsattitudes stimuleren. De agendacommissie heeft aan JES gevraagd om een dossier 
in te dienen. Aan dit dossier wordt gewerkt. 
Met een budget van ongeveer 40.000 EUR kan een ½ VTE met werkingsmiddelen gefinancierd 
worden voor 1 jaar.  Indienen dient te gebeuren ten laatste 15 maart, er volgt in mei een 
antwoord.  
 
De doelstellingen zijn:  

1) Actieve betrokkenheid van de Brusselse jeugd bij beleidsthema’s door middel van het 

gebruik van verschillende participatietools. 

2) Het coachen van een kerngroep van vrijwilligers (20tal verspreid over het jaar met een 

wisselende inzet) 

3) Ondersteuning bieden aan het proces dat de jeugdraad loopt in het kader van 1000 

opnions  

De man of vrouw die dat gaat doen kan dit niet zonder steun van ons allen. Het moet ook 
iemand zijn die ervaring heeft en er meteen kan ingesmeten worden. 
Niet alle acties gaan alle doelgroepen bereiken, er worden bij elk evenement groepen gemist. Niet 
alle acties pakken ook bij alle jongeren. Maar als de groep hier aan tafel zich inzet, bereiken we 
wel zoveel mogelijk jongeren. 
 
Wat verwachten we van de kerngroep: 
 40 jongeren, waarvan 20 actieve 

 Zij zijn de motor, wij de voorziener 

http://brussel.vlaanderen.be/projectoproep.html


Er zou dit jaar nog een actie moeten komen zodat de jongeren weten dat 1000 Opinions niet 
stilligt. 
 
Uitwerken actie ‘positieve beeldvorming’ 

Er wordt naar aanleiding van 22/03 de vraag gesteld om Molenbeek positief in beeld te brengen. 
We maken van mei de positieve nieuws maand. Er komt een prijs voor degene die de Brusselse 
jongeren het meest positief in beeld brengt. Hetzelfde proberen doen met de politiek. 
Ook zelf proberen positief in beeld te komen. Zien welke organisaties dit oppikken. 

 Jeugddienst voorziet perslijst  

 Op BXL Open View kunnen jongeren (met of zonder organisatie) hun verhaal vertellen 

aan de hand van een video, fotografie, … 

Zie http://bxlopenview.be/ 

 

6. Terugkoppeling 

 
Luik jeugd 
 

 Wordt positief onthaald 

 Voorstel om met een vaste hashtag te werken, bijvoorbeeld #meinmediamaand of 
#demediamaandisvanmij 

 Elk persbericht heeft een zelfde passage over de mediamaand 
 
Luik beleid 
 

 Geen aanvullingen 
 

7. Plenair 
 

Voorbereiding gesprek collegelid Debaets 
 

 Mogelijke thema’s 
o Digitalisering 
o Terugkoppeling 1.000 opinions 
o Jeugdwelzijn 
o Aandacht voor projectmatig werken en het steeds vernieuwen, wat de 

basiswerking van de jeugdsector niet ten goede komt 
 Iedereen mag Liselotte mailen met topics voor 20 april. 

 
Samenstelling agendacommissie 
 

 Pepijn kondigt aan dat hij op het einde van dit werkjaar stopt als voorzitter. 

 Bieke laat weten dat zij stopt als ondervoorzitter a.i. 
 Naomi wordt unaniem verkozen als nieuwe ondervoorzitter. 

 De agendacommissie vraagt naar bijkomende versterking: kandidaturen welkom 
 

8. Rondje van de tafel 
 

 22/3 Foyer nodigt uit voor een interreligieus concert in de Sint-Jan-de-Doperkerk in Sint-
Jans-Molenbeek 

https://www.facebook.com/events/253259595118607/


 29/3 Cultureghem nodigt uit op de seizoensstart van Ketmet. Grote Schweppes-flessen 
zijn welkom. 

 15/4 Toonmoment van Gluon in Muntpunt 
 19/4 Buitenspeeldag op verschillende locaties en met een veelheid aan partners 
 19-22/04 À Fonds Festival @ Brass’Art: iedereen welkom, een uitnodiging volgt 

 22/4 Toestand verwelkomt jullie op de opendeurdag van Allee du Kaai 
 6/5 Burgerkabinet Brussel 
 13/5 Toestand verwelkomt jullie op de opendeurdag van Biestebroek 
 20/5 Molembike rond CC Maritiem 
 Rik Schrauwen is de nieuwe jeugdconsulent in de gemeente Anderlecht. Hij wil een lokale 

jeugdraad oprichten. Alle tips zijn welkom. 
 De cel Stedelijk Beleid van de VGC lanceert een tweede Bruss-it projectoproep. Deadline is 

19/4 
 

Volgende JR op Donderdag 27/04/2017 bij Kabinet Debaets 

https://www.facebook.com/events/252022835222209/
https://www.facebook.com/events/263085900814869/
http://www.brusselbazaar.be/buitenspeeldag
https://www.facebook.com/events/602689509934816/
http://toestand.be/alleedukaai/
http://www.burgerkabinet.be/burgerkabinet-brussel/
http://toestand.be/biestebroek/
http://www.vgc.be/bruss-it

