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VLAAMS MINISTER VAN BRUSSEL, JEUGD, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Subsidies jeugdinfrastructuur - West-Vlaanderen
Voor veel kinderen en jongeren vormt jeugdwerk een essentieel deel van hun vrije tijd.
Een belangrijk aspect van deze jeugdwerking vormt het beschikbaar zijn van degelijke
jeugdinfrastructuur. De minister kondigde bijgevolg aan dat heel wat investeringen plaats
zullen vinden in de jeugdsector.
Meer bepaald maakte de minister bekend dat in totaal zo’n 30 miljoen euro geïnvesteerd
zal worden
in jeugdinfrastructuur.
Een
van
deze
investeringen
zijn
de
investeringssubsidies voor kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting van
jeugdinfrastructuur. Deze subsidies helpen erkende jeugdwerkorganisaties om hun
infrastructuur te moderniseren met het oog op het creëren van een goede
basisinfrastructuur en het inrichten van veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen.
Kind- en jeugdvriendelijke buurten vormen een derde focuspunt van deze subsidie.
De subsidies bestaan uit twee oproepen, met als uiterste indiendatum 1 december 2021
respectievelijk 15 juni 2022. Deze vraag handelt over de tweede oproep.
1.

Beschikt de minister over het aantal ingediende aanvragen in West-Vlaanderen?
Graag een overzicht.

2.

Hoeveel van de al geëvalueerde aanvragen werden toegekend in West-Vlaanderen?
Beschikt de minister over de voornaamste redenen van afwijzing?

3.

Kan de minister een overzicht geven van de toegekende projecten in WestVlaanderen, inclusief een inhoudelijke toelichting?

4.

Kan de minister een overzicht geven van de toegekende subsidiebedragen per
project alsook het totaalbedrag aan toegekende subsidies? Hoeveel bedraagt het
resterende totaalbudget?

5.

Wanneer denkt de minister een eerste evaluatie van deze subsidieoproep te kunnen
doorvoeren? Welke evaluatiecriteria zullen daarbij gehanteerd worden?

6.

Wat is de minister voornemens te doen met een eventueel overschot van het
subsidiebudget?
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1. In de tweede ronde van de oproep voor investeringssubsidies Kwaliteitsvolle
Basisvoorzieningen en Inrichting van Jeugdinfrastructuur, werden 95 aanvragen
ingediend, waarvan 19 dossiers uit West-Vlaanderen.
2-4.De administratie is momenteel bezig met het inhoudelijk en technisch advies van de
ingediende projectvoorstellen. Op basis van dit advies zal ik eind september een
beslissing nemen over de toe te kennen middelen. Het resterende subsidiebudget
bedraagt 3,8 miljoen euro. Het resultaat van de eerste oproep is beschikbaar via de
website van het departement Cultuur, Jeugd en Media.
5.

Er is op dit moment nog geen initiatief tot evaluatie genomen. Ik bekijk, na de
beoordeling van de tweede ronde, met mijn administratie of en op welke manier we
deze projectoproep zullen evalueren.

6.

Op basis van de eerste ronde en het aantal aanvragen in de tweede ronde, wordt er
geen overschot verwacht op het beschikbare subsidiebudget.

