SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 211
van TINE SOENS
datum: 8 mei 2015

aan SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

Vlaams Actieplan Kinderrechten - Armoedeoverleg
In het eindverslag van het Vlaams Actieplan Kinderrechten over VAK 5: Kinderarmoede
en Gelijke Kansen lezen we dat er sprake is van een verticaal armoedeoverleg dat
tweemaal per jaar werd georganiseerd door de minister van Jeugd. De minister ging in
gesprek met de jongeren van verenigingen waar armen het woord nemen. Dit om de
vinger aan de pols te houden en van de jongeren zelf te horen waar voor hen de
obstakels lagen en hoe daar eventueel iets mee gedaan kon worden. Hierbij stond de
rechtstreekse dialoog tussen jongeren in armoede en de minister van Jeugd centraal.
1. Blijft dit overleg ook in deze legislatuur systematisch doorgaan?
2. Wat zijn de resultaten die uit dit overleg komen? Is de minister van plan hiermee
verder aan de slag te gaan?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 211 van 8 mei 2015
van TINE SOENS

1. In het nieuw Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 (VAPA) heb ik het
armoedeoverleg als actie opnieuw ingeschreven. In het VAPA kies ik voor een dubbel
spoor. Enerzijds neem ik mij voor om de vertegenwoordigers van mensen in armoede
systematisch zelf te ontmoeten. Het beleidsdomein cultuur, jeugd, sport en media zal
het gecoördineerd verticaal overleg organiseren met het Netwerk tegen Armoede. In
afspraak met het Netwerk zal het verticaal overleg twee keer per jaar plaats vinden.
Het eerste verticaal permanent armoedeoverleg (VPAO) is een gezamenlijk overleg
met cultuur, jeugd en media om beleidsthema’s op de agenda te zetten die al deze
beleidsvelden raken en die afstemming en verbinding vereisen. Het tweede,
beleidsveldspecifiek VPAO zal roterend over cultuur, jeugd en media gaan, afhankelijk
van prioritaire en actuele thema’s. In deze VPAO’s worden specifieke
beleidsinitiatieven afgetoetst aan de visie en ervaring van de doelgroep en voorstellen
tot bijsturing geformuleerd. Anderzijds vraag ik de afdeling Jeugd van het Vlaams
ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media om de jongeren van het Netwerk tegen
Armoede te blijven betrekken bij het jeugd- en kinderrechtenbeleid.
2. In de voorbereiding van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019
(JKP) werden het Netwerk tegen Armoede en vertegenwoordigers van de proeftuinen
armoede systematisch betrokken. Dit was zeer zinvol aangezien zij perfect konden
duiden waar kinderen en jongeren in armoede problemen ondervinden, en waar
prioritair ingrepen nodig zijn. We willen dit overleg met het jeugdtraject van het
Netwerk tegen Armoede verderzetten en een- tot tweemaal per jaar een contact
inbouwen over een thema binnen het jeugd- en kinderrechtenbeleid. De manier
waarop wordt afgesproken met de betrokkenen.

