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Interpellatie van de h. Desmet: De jeugdadviesraad.
De h. Desmet geeft aan dat Ecolo in 2013 had voorgesteld om een adviesraad op te richten die zich
specifiek zou richten tot jongeren. Talrijke jongeren vrezen voor hun toekomst en dit wordt nog versterkt door de
huidige pandemie. Zekerheid is niet meer gegarandeerd in een wereld waarin veranderingen veel sneller
gebeuren dan in het verleden en meer vrees met zich meebrengen. Talrijke studies tonen de grote vooruitgang
van het populisme aan, veroorzaakt door de grotere kloof tussen verkozenen en burgers. Wantrouwen en
onverschilligheid t.a.v. de instellingen zijn een bedreiging voor democratieën.
Om deze redenen is Ecolo ervan overtuigd dat de burgers van jongsaf aan betrokken moeten worden in
de politiek en dat de jeugdadviesraad opnieuw geactiveerd moet worden. Deze raad heeft verschillende keren
vergaderd tot in 2018 maar sinds het begin van de huidige legislatuur heeft er nog geen enkele zitting
plaatsgevonden.
Deze raad is enkel efficiënt als die gesteund wordt door de jongeren. De raad moet jeugdbewegingen en verenigingen en vertegenwoordigers van alle scholen in de gemeente samenbrengen. Het is een vorm van
inspraak waaraan verschillende diensten moeten meewerken.
De werkingswijze van de huidige jeugdadviesraad is eerder gericht tot "grote tieners" terwijl de initiatie
tot burgerschap zou moeten gebeuren vanaf de jongste leeftijd. De leerlingen van het basisonderwijs moeten
hierin betrokken worden en hun lessen filosofie en burgerschap kunnen hen voorbereiden op deelname aan de
raad. De h. Desmet is voorstander van de oprichting van twee afzonderlijke raden: grote tieners en kinderen van
het basisonderwijs.
De h. De Bock gaf aan dat de vorige samenstelling van de jeugdadviesraad onvoldoende representatief
was voor de gehele Ukkelse jeugd. Er is een betere sociale diversiteit nodig binnen deze raad.
Schepen Delwart antwoordt dat het college veel belang hecht aan jongeren die volwaardige burgers zijn,
ook al hebben ze nog geen stemrecht.
Als voormalig schepen van Sociale Actie heeft de pilootprojecten gelanceerd die hebben geleid tot een
gemeenteraad van jongeren, met als resultaten sportinfrastructuur langs de Sterrewachtlaan en de Ringlaan en
de organisatie van een muziekfestival.
Een democratie is nooit af en het college denkt er opnieuw aan om de jongeren te mobiliseren, met
daarbij een grotere diversiteit zoals correct aangehaald door de h. De Bock. Er kan hierbij een beroep gedaan
worden op het Ukkelse verenigingsleven dat zich richt tot jongeren.
Het voorstel voor twee raden zal onderzocht worden in het kader van de Staten-Generaal van de
burgerinspraak van schepen Ledan, waarin een specifiek luik jeugd is voorzien.
Het is wel niet zo een eenvoudig om jeugdadviesraden een permanent karakter te geven omdat de jeugd
een overgangsperiode is in het leven. Elk jaar zullen dus nieuwe jongeren hiervoor gemotiveerd moeten worden.
De h. Desmet geeft aan dat sommige scholen niet werden ingelicht m.b.t. het vorige pilootproject, dat
geen echte adviesraad was. Sociale diversiteit garanderen is van groot belang. Alle instellingen die zich met
jongeren bezighouden, moeten aldus gesensibiliseerd worden (sportvzw’s, takenscholen, PAS, …).
De h. De Bock wijst op de onderlinge samenhang tussen de generaties die de verkozenen moet aanzetten
om de kloof te dichten tussen jongeren en politieke mandatarissen.

