THEMA VRIJETIJDSPARTICIPATIE
KRACHTLIJNEN
1.

De UIT-pas met en zonder ‘kansentarief’ wordt verder uitgebouwd in het brede sport-,
cultuur- en jeugdaanbod. We blijven geloven in de UIT-pas als hét instrument dat participatie
bevordert en op een niet-stigmatiserende manier de financiële drempels voor mensen in
armoede wegwerkt.
 We stimuleren/zetten jeugd- en sportverenigingen aan om te werken met de UIT-pas.
 We dringen er bij de Vlaamse overheid op aan om met het kansentarief te werken voor die
initiatieven waarbij Vlaanderen de tarieven bepaalt (bijvoorbeeld het deeltijds
kunstonderwijs) en een kansentarief hanteert. We breiden de UIT-pas- regio verder uit in
samenwerking met onze omliggende gemeenten.
 We stellen het aanbieden van de UiTPAS als voorwaarde bij betalende evenementen die
door de Stad ondersteund worden (bv. toelating gebruik van het openbaar domein of
andere vormen van ondersteuning).

2.

We verhogen de participatie van kwetsbare groepen voor wie deelname aan het
vrijetijdsaanbod niet vanzelfsprekend is. Daarbij focussen we op een bereikbaar, beschikbaar,
bruikbaar en begrijpbaar aanbod. Waar het nodig is werken we voor kwetsbare groepen de
financiële drempels maximaal weg.
 We breiden de capaciteit van het vrijetijdsaanbod prioritair uit daar waar dit
maatschappelijk het meest nodig is. Hierbij wordt strategisch ingezet op een maximale
spreiding over het Gentse grondgebied.
 In een uniek loket voor de vrije tijd maakt iedereen kennis met het totale aanbod, ook voor
de vakantieperiode: cultuur- en sportaanbod, speelpleinwerking, jeugdkampen, -,
initiatieven met professionele of vrijwillige begeleiders of zonder ‘begeleiders’ voor wat
oudere jeugd, stedelijke en private initiatieven… We starten met het ontsluiten van het
stedelijk aanbod, maar streven naar uitbreiding tot alle aanbod (voor info en/of
inschrijven). Naast het unieke loket op de Zuid-site zijn er in elke buurt ook
aanspreekpunten en mensen die de brug maken.
 We gaan de mogelijkheid na om een centraal inschrijvingssysteem op te starten en
bekijken andere manieren van samenwerking en afstemming over de beleidsdomeinen
heen (cfr. promotie, doorverwijzen bij volzet, samenwerking om een dagaanbod te
realiseren,…).
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