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VERGADERING VAN WOENSDAG 12 JULI 1995

Voorzitter de heer Robert Garcia

De vergadering wordt om 1Ou. geopend

BOODSCHAPPEN

De Voorzitter. - Bij brief van 27 juni 1995 deelt de Voorzitter van de Senaat mee dat de Senaat
zich ter vergadering van 27 juni 1995 heeft geconstitueerd.

Bij brief van 8 juni 1995 deelt de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers mee
dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter vergadering van 8 juni 1995 voor wettig en
voltallig verklaard is. >

Bij brief van 13 juni 1995 deelt de Voorzitter van de Vlaamse Raad mee dat de Vlaamse Raad
zich ter vergadering van 13 juni 1995 heeft geconstitueerd.

Bij brief van 21 juni 1995 deelt de Voorzitter van de Conseíl de Communauté française  mee dat

de Conseil de la Communauté française  zich ter vergadering van 21 juni 1995 heeft geconstitu-
eerd.

Bij brief van 23 juni 1995 deelt de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad mee dat de
Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie ter vergadering van 23 juni 1995 voor wettig en voltallig verklaard
zijn.

Bij brief van 23 juni 1995 deelt de Voorzitter van de Assemblée de la Commission Communau-
taire française mee dat de Assemblée de la Commission Communautaire française zich ter
vergadering van 23 juni 1995 heeft geconstitueerd.

SPOEDBEHANDELING

De Voorzitter. - Het volgende voorstel tot wijziging van het Reglement ís ingediend :

voorstel tot wijziging van het artikel 3, 1, van het Reglement van Orde van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie ingediend door de heer Walter Vandenbossche C.S. - stuk 3
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(B.Z. 1995)) - nr 1.
Voor dit voorstel werd door de indieners de spoedbehandeling gevraagd.
Het uitgebreid Bureau van 27 juni 1995 besliste unaniem het voorliggend voorstel volgens de
procedure van de spoedbehandeling af te handelen (Instemming).

VOORSTEL TOT WWZIGING VAN HEI’ ARTIKEL 3,1
VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

De heer Walter Vandenbossche. - Elke verkiezingsuitslag heeft zijn implicaties. Zo ook dit
voorstel tot wijziging van artikel 3,1, van het reglement van orde van de Raad. Conform dit
artikel kan de Raad het aantal secretarissen vermeerderen of verminderen. Gelet op de nieuwe
samenstelling van de Raad en met het oog op de goede werking van de instelling, is het
wenselijk de samenstelling van het Bureau te herzien. Vandaar het voorstel om het aantal
secretarissen te vermeerderen tot drie.

De heer Guy Vanhengel. - Dit is een belangrijk precedent voor de VGC. Tijdens de voorbije
legislatuur heeft het reglement goed gefunctioneerd. Nu wil de meerderheid het reglement
aanpassen omdat zij vindt dat ze als meerderheid niet meer normaal kan functioneren. Men
verandert dus de regels tijdens het spel. Gisteren heeft de voorzitter van de Vlaamse Raad,
Norbert De Batselier gepleit voor andere verhoudingen dan de strikte scheiding tussen
meerderheid en oppositie. Ik ervaar dit hier niet.

De VGC wordt geleid door een kleine club die zoveel mogelijk macht onder zichzelf heeft
verdeeld. Indien mijn partij betrokken was geweest bij deze onderhandelingen dan zou dit
anders zijn geweest. Het voorstel van de heer Walter Vandenbossche zal nu worden goedge-
keurd door de zes stemgerechtigde leden. Tot hiertoe heeft men geprobeerd over alle partijgren-
zen heen samen te werken. Ik heb dit tot hiertoe nog niet mogen ervaren en ik betreur dat. Mijn
fractie zal tegen het voorstel stemmen.

De heer Michiel Vandenbussche. - Deze samenwerking is een gevolg van de politieke samen-
spraak onder de Vlamingen, wat uitmondt in een situatie meerderheid tegen oppositie een
consensus is in dit opzicht niet noodzakelijk, wel het volgen van een bepaalde politieke lijn, Wij
verwachten nochtans de medewerking van de oppositie.

De heer Jàn Béghìn. - Het probleem is ontstaan door het even aantal leden van meerderheid en
oppositie in het Bureau. In de Brusselse Hoofdstedelijke Raad werd een gelijkaardige wijziging
van het reglement doorgevoerd.
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Deheer Leo Goovaerts - Ik hoor van de heer Michiel Vandenbussche vreemde taal die totaal
indruist tegen wat nu wordt voorgestaan door de eerste minister en minister-president Van den
Brande. Een samenwerking zonder competitieve harde oppositie. Michiel Vandenbussche laat
doorschijnen dat de VGC de enige instelling is waar het spel van meerderheid en oppositie op
een harde manier zal gevoerd worden. Ik neem akte van deze uitdagingen.

Als we vandaag dit reglement wijzigen gaat dit volgens mij verder dan dit op het eerste zicht
lijkt. Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag ontstaan evenwichten die tot andere meerderhe-
den zouden kunnen komen. De meerderheid die ontstaan is wil functioneren tegen een oppositie.
Voor mij is dit een probleem van democratie. Of de VLD nu betrokken is geweest bij de
onderhandelingen tot de sarnenstelling van de regering of niet, wil ik nu even ter zijde laten.
Men wil de democratische spelregels wijzigen en ik stel mij vragen over de manier waarop deze
instelling in de toekomst zal functioneren.

De heer Walter Vandenbossche. - Het heeft weinig zin hierover te discussiëren. De meerderheid
beschikt ten slotte over 20% in de kering en daarmee moet men kunnen besturen. Ik spreek
daarbij de wens uit dat we kunnen samenwerken en doe het voorstel dat de oppositie hierbij
eveneens belangrijke verantwoordelijkheden kan opnemen binnen de VGC.

De heer Guy Vanhengel. - Ik wens evenmin deel te nemen aan eindeloze polemieken. Ik vraag
wel verduidelijking rond de werking van de Vlaamse kant en van het clubje van zes, dat hier
het reilen en zeilen bepaalt. Alle lakens zijn nu uitgedeeld en nu durft men vragen dat wij onze
verantwoordelijkheid zouden opnemen en extra werk zouden verrichten. We zullen zeker op een
correcte wijze oppositie voeren en we zullen deelnemen aan de commissies waarin wij nodig
zijn, maar dan ook niet meer dan dat. Wij zien voor ons geen depannagetaak weggelegd.

De heer Dominiek Looterts-Stael. - In 1989 werd het reglement opgesteld door dezelfde mensen
die nu op de regeringsbanken zitten.

De voorzitter. - De regering heeft met de opstelling van het reglement niets te maken gehad.

De heer Dominiek Lootens-Stael. - Het Bureau telde destijds vier leden. De situatie is op het
terrein veranderd en de meerderheid wil deze bikkelharde waarheid niet zien. Dit is een flater
en is Lichtzinnig. Ik ga met Guy Vanhengel akkoord dat men de spelregels tijdens het spel niet
mag veranderen. Daarom zullen wij ook tegen dit voorstel stemmen.

De heer Michiel Vandenbussche.- De oppositie heeft altijd aan de commissiewerkzaamheden
deelgenomen. Ik verwijs hierbij naar de vorige legislatuur waar de oppositie op een ernstige
manier haar verantwoordelijkheid heeft opgenomen. In elke democratische instelling wordt de
oppositie betrokken in de commissiewerkzaamheden.

De heer Rufin Grijp lid van het College. - De heer André Monteyne heeft dit tijdens de vorige
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legislatuur gedaan.

De heer Mìchiel Vandenbussche.- Mevrouw Annemie Neyts heeft dit ook op een uitmuntende
wijze gedaan.

De voorzitter Ook in de Senaat is dat het geval.

De heer Guy Vanhengel - We voelen een groot respect voor onze voorgangers maar zij hebben
de meerderheid op geen enkel moment een strohalm in de weg gelegd. Het resultaat ervan liegt
er niet om: tien verkozenen in de plaats van elf. Hieruit blijkt dat een oppositie zeker nodig is.
We zullen nochtans onze taak blijven vervullen en commissieleden leveren maar we zullen in
geen geval ingaan op de dictaten van de meerderheid.

De heer Walter Vandenbossche Ik ben geschokt door de verklaring van de heer Guy Vanhen-
gel. De heer August De Winter is eénmaal aanwezig geweest, namelijk bij het bezoek van de
Koning. Anderzijds heeft het mij ook geschokt de kandidaat VLD-voorzitster zo te horen
afslachten door haar partijgenoten. Mevrouw Annemie Neyts heeft op voorbeeldige wijze
oppositie gevoerd. Hetzelfde moet gezegd worden van de heer Dolf Cauwelier.

Ik handhaaf alleszins mijn voorstel tot wijziging van artikel 3,1 van het reglement van orde.

- De beraadslaging is gesloten.

- Het enig artikel wordt zonder opmerkingen aangenomen.

- Het voorstel tot wijziging van het artikel 3,1 van het Reglement van Orde van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie,  wordt aangenomen met 6 stemmen tegen 4.

- Ja hebben gestemd: de hh. Vic Anciaux, Jan Béghin, JOS Chabert, Rufin Grijp, Walter
Vandenbossche en Robert Garcia.

- Neen hebben gestemd: de hh. Leo Goovaerts, Dominiek Lootens-Stael, Guy Vanhengel en

Roeland Van Walleghem.
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BENOEMING VAN HET BUREAU

De  In toepassing van het gewijzigde Reglement van Orde dient de Raad een derde
secretaris van het Bureau te benoemen. Overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van
de politieke fracties komt dit mandaat toe aan de CVP. Is er een voorstel?

De heer Walter Vandenbossch.- Ik draag de kanditatuur van de heer Jan Béghin voor.

De voorzitter Aangezien er maar één kandidaat is, verklaar ik de heer Jan Béghin voor
verkozen als secretaris van de Raad. Het Bureau is aldus voltallig. (Applaus)

De heer Jos Chabert, voorzitter van het College. - Als huidig voorzitter en namens het College
lees ik U de beleidsverklaring van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor
de regeerperiode 1995 - 1999, waarbij ik uiteraard verwijs naar het regeerakkoord afgesloten
door de drie meerderheidspartijen.

BELEIDSVERKLARING VAN HET COLLEGE

Bij het voeren van ons beleid hanteren we de volgende vijf prioriteiten :

Wij willen een beleid voeren dat bijdraagt tot de kwaliteit van het leven in de stad en tot de
opbouw van de Vlaamse gemeenschap te Brussel. Beleidsmaatregelen zullen getoetst worden aan
hun effect op het terrein.

Om de toekomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vrijwaren, moeten we én nieuwe
Nederlandstalige inwoners aantrekken én de Vlaamse Brusselaars  alle reden geven om in hun
Gewest te blijven wonen.

Het probleem van de sociale en culturele uitsluiting is één van de belangrijkste uitdagingen
waarvoor we staan. Wij aanvaarden geen Brussel met twee snelheden. De bestrijding van
vormen van maatschappelijke uitsluiting zal vanuit elk van onze beleidssectoren aangepakt
worden in nauw overleg met de mensen op het terrein en met de lokale en gewestelijke
overheden.

De overgedragen provinciale bevoegdheden zullen geëvalueerd en geheroriënteer worden.

De sterke groei van het VGC-budget (“met lusten én lasten”) eist een budgettair meerjarenplan
met bijzondere aandacht voor de schulden, de pensioenlast, de structurele uitgaven en de



investeringen, met het oog op het behoud van het financieel evenwicht.
Bovendien zal elk nieuw VGC-initiatief voorafgaandelijk getoetst worden aan de budgettaire
weerslag en de recurrente kostprijs ervan. De budgettaire orthodoxie is voor ons een evident en

 uitgangspunt.

De band tussen cie Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap kreeg een
parlementaire invulling met de intrede van de zes VGC-raadsleden in de Vlaamse Raad. Uiter-
aard dient de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook een specifieke relatie uit te bouwen met
andere overheden, inzonderheid met de hoofdstedelijke overheidsinstellingen.

In het regeerakkoord hechten we terecht belang aan de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie aan de kwaliteit van het stadsleven.

Daarom zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in nauw overleg met
met de organisaties op het terrein, in elk van haar beleidssectoren
daartoe bijdragen.

de andere overheden en
maatregelen nemen die

Zij zal het voorbeeld geven door haar ambtenaren
om zich effectief in Brussel te vestigen en actief
verscheidenheid.

en haar medewerkers sterk aan te
deel te nemen aan het stadsleven

moedigen
in al zijn

Voor Nederlandstaligen, inzonderheid voor jonge gezinnen, moet het aantrekkelijk zijn om in de
stad te blijven of te komen wonen. Een sterk netwerk van consultatiecentra en voorschoolse

kinderopvang is een eerste stap.
Een kwalitatief onderwijsaanbod en een kindgerichte naschoolse opvang sluiten hierbij aan. De
scholen zullen aangemoedigd worden om hun ontmoetingsfùnctie te versterken.
Gok de kotstudenten moeten we nauwer bij het stadsleven betrekken en zij dienen aangemoedigd
te worden om in Brussel te blijven wonen.

Het VGC-beleid is evident gericht op de versterking van de identiteit van de Vlaamse gemeen-
schap te Brussel, op het vertrouwen van de Brusselse Vlamingen in de hoofdstedelijke
instellingen, op de complexloze openheid ten aanzien van andere gemeenschappen.
Daartoe zullen onder meer het onthaal en de informatie verbreed en verbeterd worden zowel op

het hoofdstedelijke als op het lokale vlak.
Ter illustratie verwijs ik hier naar het informatie-project dat momenteel door onzeAdministratie
wordt voorbereid, en naar de balie-functie van onze gemeenschapscentra.

Ik kom nu bij het hoofdstuk onderwijs.
Uiteraard is ons onderwijsbeleid complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap, maar

tegelijkertijd is het ook specifiek voor Vlaams-Brussel.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een dubbele opdracht ten aanzien van ons onderwijs
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te Brussel. Enerzijds moeten wij een onderwijsbeleid  voeren voor alle netten dat gericht is op
de ondersteuning van het lokaal schoolbeleid en van alle geledingen die erbij betrokken zijn.
Anderzijds moeten we als inrichtende overheid aan onze eigen onderwijsinstellingen een nieuw
elan geven door nieuwe doelgroepen te recruteren en door een specifiek en kwalitatief onder-
wijsaanbod te bieden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft de laatste jaren terecht sterk geïnvesteerd in
taalactiveringsprogramma’ s en in extra-omkadering en hulpmiddelen. Deze VGC-onderwijsmaat-
regelen zullen verder ontwikkeld worden in nauw overleg met het lokale schoolbeleid. Goede
communicatie met de scholen, de ouders en de inrichtende machten is immers essentieel.
Een aangepast aanbod van taalprogramma’s in de school en daarbuiten is meer dan ooit hét

 voor ons onderwijsbeleid.

Een beleidsbrief over de naschoolse opvang zal in overleg met de
komen. Bovendien zullen preventiemaatregelen ontwikkeld worden

te gaan

betrokken partners tot stand
om het schoolverzuim tegen

De aantrekkingskracht van het secundair onderwijs vormt dé uitdaging voor de Vlaamse
aanwezigheid te Brussel. Ook hier kan een offensief beleid gevoerd worden onder meer door de
onderwijscampagne hierop te oriënteren, de samenwerking tussen scholen te honoreren en de
recruteringskracht te vergroten.
De onderwijscampagne dient bovendien gericht te worden op de verschillende onderwijsniveaus
en op specifieke doelgroepen.

In samenspraak met de Vlaamse Minister van Onderwijs zullen we streven naar een gediversi-
fieerd en hoofdstedelijk onderwijsaanbod.
Het Nederlandstalig onderwijs dient zich in een concurrentiële omgeving infrastructureel en
pedagogisch te profileren wil het zijn rol in de hoofdstad blijven vervullen. De Vlaamse
Gemeenschapscommissie zal daartoe bijdragen waar zij kan.

De inspanningen voor basiseducatie en taallessen voor ouders dienen opgevoerd te worden en

inhoudelijk sociaal-cultureel ingebed te worden.

Onderwijs en cultuur zullen bovendien nauwer op elkaar worden afgestemd in overleg met de
scholen en de culturele instellingen.

Kwaliteit, toegankelijkheid en participatie zijn de sleutelwoorden voor het cultuurbeleid van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie .

De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie dienen aan de kunst- en
cultuurinstellingen voldoende middelen ter beschikking te stellen om hun hoofdstedelijke
opdracht te vervullen en bij te dragen tot de uitstraling van de Nederlandse cultuur. We willen
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een artistiek beleid voeren dat jonge kunstenaars steunt en een klimaat scheppen waarin
stedelijke kunstuitingen kunnen bloeien.

We zullen daarom de toegankelijkheid voor het grote publiek van de Vlaamse en
instellingen stimuleren en de stadsanimatie hoofdstedelijk en lokaal bevorderen.
Het maatschappelijk debat over de verhouding van populaire cultuur tot kunst zullen we daarbij
niet uit de weg gaan.

Het Nederlands heeft als cultuurtaal een groter aanzien gewonnen in de afgelopen jaren; deze
evolutie moet onderbouwd worden door onder meer een netwerk van plaatselijke openbare
bibliotheken en de verdere uitbouw van de centrale Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.
Bovendien zullen we het Nederiands ín het openbaar en gemeenschapsleven stimuleren en de
meertaligheid bevorderen.

Aandacht voor andere culturen in een stad met meer dan honderd nationaliteiten is evident.
Culturele samenwerkingsprojecten, tussen de twee taalgemeenschappen en andere cultuurge-
meenschappen, zullen we bevorderen; immers identiteit en openheid zijn de pijlers waarop het
VGC-cultuurbeleid wordt gebouwd.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie blijft het verenigingsleven krachtig ondersteunen- Deze
materiële ondersteuning van het verenigingsleven en het zorgzaam vrijwilligerswerk leidt
trouwens tot resultaten die met overheidsingrijpen alleen nooit zouden kunnen gerealiseerd
worden.

De gemeenschapscentra zullen - nu de gebouwen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn
overgedragen - zowel infrastructureel als inhoudelijk gemoderniseerd worden; zij dienen op het
lokale vlak effectief te zorgen voor het onthaal, de informatie en de dienstverlening en moeten
een specifieke bijdrage leveren aan de Vlaamse gemeenschapsopbouw.

op een oordeelkundige en systematische wijze zullen de gebouwen gerenoveerd en aangepast
worden. Het beheer ervan zal geresponsabiliseerd worden, de selectie en de aanstelling van het
personeel zal gebeuren in nauw overleg met de plaatselijke opdrachtgevers.

Voor de sport willen we een extra-inspanning doen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie zal
sporters en sportclubs steunen, en wil borg staan voor toegankelijke sportaccommodatie.

In aansluiting aan het nieuwe decreet op de sportdiensten zal op korte termijn een beleidsbrief
sport tot stand komen, waarin onder meer concrete maatregelen worden ontwikkeld voor de
uitbouw van een decretale VGC-sportdienst, voor het stimuleren van wijksport en voor de
toegankelijkheid van de openbare en van de schoolsportinfrastructuur. Bovendien zal er een
“sportstructuur” worden opgericht waarin alle sportactoren worden betrokken met het oog op
het dynamiseren van het VGC-sportbeleid. De behoefte aan een eigen sportaccomodatie voor
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sportinitiatie en vorming van de sportkaders zal uitgeklaard worden.

Het College zal verder investeren in jeugdwerk. Het is ons inziens de antichambre waar
jongeren zich oefenen voor verantwoordelijkheid ín de samenleving.

Een goede spreiding van degelijke jeugdlokalen, stimulering en ondersteuning van vríjwilligers-
werk in jeugdverenigingen is essentieel. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar kansarme
jongeren.

Het speelpleinwerk zal verder worden uitgebouwd, zowel in de wijken en gemeenten, als op een
eigen speeldomein, in nauw overleg met de betrokken partners.

Brussel moet ook de plaats bij uitstek worden waar de jeugd contact neemt met degelijk
werk in alle disciplines.

Ook het seniorenwerk dient in al zijn verscheidenheid ondersteund te worden, zowel
sociale ontmoetingsfunctie als om zijn sociaal-culturele opdracht te kunnen vervullen.

artistiek

om zijn

TV-Brussel blijft ons inziens het medium bij uitstek om open en deskundig verslag uit te
brengen over het gevarieerde stadsleven in het algemeen en dat van de Vlaamse gemeenschap te
Brussel in het bijzonder. Samenwerking met andere zenders kan zijn hoofdstedelijke opdracht
versterken en zal daarom gestimuleerd worden.

“Deze Week”  wordt aangemoedigd om te evolueren naar een stadskrant met grote aandacht
voor het dagelijks leven van de Vlaamse Brusselaars.

Cultuur en welzijn zullen nauw samenwerken om de culturele uitsluiting te bestrijden.

De kern van ons welzijnsbeleid
vereenzaming en uitsluiting.

zal de zorg voor de mens zijn; het is de beste verdediging tegen

Het vrijwilligerswerk heeft een
voluit gesteund worden.

onvervangbare maatschappelijke waarde en zal door het College

We zullen in de komende regeerperiode sterke accenten leggen op initiatieven gericht op

senioren en de kwaliteit van hun leven. De dienstencentra voor bejaarden moeten de senioren in
staat stellen zich te ontplooien binnen hun thuisomgeving. We willen bovendien de thuiszorg

sterker ondersteunen. Bejaarden die niet langer thuis kunnen blijven wonen, moeten kunnen

rekenen op een passend verzorgingsaanbod.

Het uitgangspunt blijft zorg en opvang in eigen stad en eigen taal.
Daarom willen we verder gaan op de ingeslagen weg, die erin bestaat  om nieuwe welzijnsinitia-
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tieven te steunen en om aan tal van welzijnsvoorzieningen investeringsmiddelen te bezorgen met
het oog op een erkenning en subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap. Die blijft ons inziens
verantwoordelijk voor een netwerk aan welzijnsvoorzieningen, even kwaliteitsvol als elders in
Vlaanderen.

Wat de voorschoolse aangelegenheden betreft zullen wij in samenwerking met “Kind en Gezin”
het strategisch plan voor Brussel inzake consultatiebureaus en zorgencentra helpen realiseren,
rekening houdend met het stadsweefsel en de eigenheid van de Vlaamse gemeenschap te
Brussel. Bedoeling is de kwaliteit van de preventieve kinderzorg te verhogen met behoud van
een verantwoorde spreiding.

De voorschoolse kinderopvang wordt met de openbare en de vrije sector verder gelijkwaardig
uitgebouwd, ook inzake investeringstoelagen. Een bijkomend kinderdag- en nachtverblijf zal
gerealiseerd worden en de dienst voor opvanggezinnen wordt herdacht en op het terrein
ingeplant.

In overleg met de kinderdagverblijven en de dienst voor opvanggezinnen zullen wij een
oplossing zoeken voor de uitbouw van een gedecentraliseerde opvang van zieke kinderen,
gekaderd in een van de op te richten zorgencentra.

De bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het gezondheidsbeleid is,
zoals u weet, beperkt.
Toch zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar mogelijkheden maximaal inzetten, gestoeld
op inhoudelijke prioriteiten, inherent aan de stedelijke gezondheidsproblemen en de multicultu-
rele omgeving.

Gezondheidszorg is een fundamenteel recht en moet zo dicht mogelijk bij de hulpvrager
verleend worden. De Brusselse Vlamingen hebben recht op zorgenverstrekking in hun taal, op
alle niveaus. Een gerichte actie zal in dit verband gevoerd worden, via universiteiten en
paramedische hogescholen, om
instellingen.

zal verleend worden
erkennen van multidisciplinaire
ven op de palliatieve thuiszorg.
In de gezondheidsvoorlichting
voorop staan.

meer Nederlandstalig personeel te werven voor de gezondheids-

aan kwaliteitsvolle thuisgezondheidszorg, via het stimuleren en
eerstelijnsgezondheidsteams,  met een bijzonder accent daarenbo-

en -preventie zullen de aids-, drugs- en tuberculoseproblemen

Op basis van een heroriëntering van de voormalige provinciale bevoegdheden zal - in nauw
overleg met de PMS-sector - een strategie worden uitgewerkt inzake gezondheidsvoorlichting
en -preventie naar scholen, jeugd- en welzijnsvoorzieningen toe.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie - geconfronteerd met te krappe middelen uit het Vlaams
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Fonds voor de Integratie van Kansarmen (VFIK), en een toenemende armoede in bepaalde

wijken en onder sommige bevolkingscategorieë - zal haar beleid voor de bestrijding van de
kansarmoede opvoeren door een nauwere samenwerking met andere overheden en met alle
betrokken partners.
Basisvoorwaaden daartoe zijn: gewaarborgd inkomen, menswaardige huisvesting,kennisver-
werving en arbeid.
Al is de invulling van deze basisvoorwaarde op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van
andere overheden, het College wil krachtdadig meewerken aan het doorbreken van de uitslui-
tingsspiraal. Er zijn onder de kansarmen heel wat autochtone Brusselaars en Vlaamse inwijke-
lingen die de anonimiteit van de grootstad opzoeken.
Specifieke aandacht zal uitgaan naar de opvang van daklozen, naar het straathoekwerk en het
schoolopbouwwerk,  naar de residentiële opvang en de opleiding van moeilijke jongeren.

Een historisch-open stad als Brussel heeft diverse immigratiegolven gekend, aanvankelijk uit
eigen land; de laatste decennia heeft deze instroom een uitgesproken internationaal karakter.
Een proces van inpassing en aanpassing loopt nooit probleemloos.
Het College zal vanuit haar opdracht tot gemeenschapsvorming haar migrantenbeleid richten op
de problematiek van het samen-leven waarbij respect voor andere culturen gepaard gaat met de
versterking van de eigen cultuur; waarbij taalbeheersing een van de belangrijkste aspecten van
maatschappelijke integratie is. Bovendien zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de zelforga-
nisatie stimuleren als opstap naar de volwaardige samenleving met de Vlaamse gemeenschap.
De integratie-initiatieven van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zullen geregeld geëvalueerd
worden en dienen door te groeien naar de andere VGC-beleidsdomeinen en waar mogelijk naar
de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap.

Hoewel het probleem een specifiek karakter vertoont, onderscheiden van het gehele migran-
tenprobleem, maakt de vluchtelingenproblematiek onvermijdelijk deel uit van het grootstedelijk
samenlevingsproces, waarin ook de Vlaamse gemeenschap te Brussel haar verantwoordelijkheid
dient op te nemen.

De interculturele bemiddelaar, reeds actief in de gezondheidszorg, kan ook op andere beleidsdo-
meinen worden ingeschakeld. Bijzondere aandacht voor de samenlevingsproblematiek moet aan
bod komen in de bijscholingsprogramma’s van leerkrachten op alle ondenvijsniveaus.

Integratie stoelt op wederzijds respect en eerbied voor onze democratie en voor de wetten die
gelden in onze democratie.

Tewerkstelling is een gewestbevoegdheid (de werkloosheidsuitkeringen bleven een federale
aangelegenheid), terwijl de beroepsopleiding een zaak van de gemeenschappen is.

In Brussel zorgt dit voor een vrij complexe situatie. Er is op de eerste plaats de tweetalige
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA); voor de Franstalige beroeps-
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opleiding zorgt de COCOF. Aan Nederlandstalige zijde zorgt de Vlaamse Gemeenschap met
haar VDAB voor de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.
Een Subregionaal  Tewerkstellingscomité (STC) voor Vlaams-Brussel werd in het vooruitzicht
gesteld en dient dringend operationeel te worden. De Vlaamse Gemeenschapscommissie zal het
STC-Brussel (Vlaamse Gemeenschap), erkennen als adviesorgaan voor VGC-initiatieven rond
toeleiding, opleiding en vooropleidingen.

Om de noodzakelijke maatregelen voor de beroepsopleidingen van Nederlandstalige laagge-
schoolde jongeren en langdurig werklozen te realiseren, zal de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie een  afsluiten met de VDAB, de BGDA en met de opleidingspartners. De informatie
over het Vlaamse aanbod aan beroepsopleiding te Brussel moet doelgerichter verspreid worden

Het College zal het Onthaal- en Oriënteringscentrum
gedaan wordt voor de moeilijke doelgroepen, steunen.

(O.O.C.) waar aan trajectbegeleiding

Wij zullen samen met onze Administratie verder gaan op de ingeslagen weg van eigentijds
besturen, met het oog op inspraak, openbaarheid en klantvriendelijkheid, wars van bureaucratie
en betutteling én met een optimale responsabilisering van elk van de geledingen.

In navolging van het Vlaams decreet en de Brusselse ordonnantie inzake openbaarheid van
bestuur, dient ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie een passende verordening uit te
vaardigen.

Naast de advieswerkgroepen, waarin de collegeleden (of hun vertegenwoordigers) bijgestaan
door hun diensten rechtstreeks overleggen met deskundigen, zullen nog andere vormen van
overleg en inspraak gehanteerd worden met het oog op een nabije beleidsvoering; we denken
daarbij aan hoorzittingen, terreinbezoeken, jongerenparlement, e.d..

De procedures voor subsidiëring (inzonderheid wanneer het om kleine bedragen gaat) zullen
vereenvoudigd worden. Documenten moeten nog gebnriksvriendelijker worden opgesteld.

Het VGC-personeelsbeleid ten aanzien van haar Administratie en haar instellingen zal verder
ontwikkeld worden op basis van eigentijds overheidsmanagement. De vorming en bijscholing
van het personeel zal evenwichtig gericht worden op deskundigheidsbevordering én vertrouwd-
heid met het terrein.

Overeenkomstig haar budgettaire uitgangspunten zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie
verder haar begroting, begrotingswijzigingen en haar rekeningen strikt op elkaar afstemmen met
het oog op financiële doorzichtigheid. Er zullen meerjarenplannen opgesteld worden zowel voor

de ontvangsten als voor de uitgaven.
Devlaamse Gemeenschapscommissie dient er ten opzichte van haar “klanten” over t.e waken

datde reputatie, die zij verworven heeft als correcte betaler en als overheid die haar financiële
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afspraken nakomt behouden blijft.

Een moderne en efficiënte administratie veronderstelt dat het College verder bouwt aan de
informatica-strategie voor haar Administratie en instellingen.

De communicatie tussen de VGC-geledingen kan ons inziens vereenvoudigd en versterkt
worden.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels  Hoofdstedelijk
Vlaamse Gemeenschap én tot het Brussels Gewest. Deze unieke positie
king de regel is.

Gewest hoort én bij de
betekent dat samenwer-

De intrede van de zes Raadsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de Vlaamse Raad
vormt de concrete parlementaire invulling van de sterke band met de Vlaamse Gemeenschap en
hertekent fundamenteel de onderlinge relatie.
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie verheugt zich over de bijzondere aan-
dacht die de Vlaamse Regering in haar beleidsverklaring aan Brussel-Hoofdstad heeft besteed en
waarnaar wij uitdrukkelijk wensen te verwijzen.
De beleidsverwachtingen van de Vlaamse gemeenschap te Brussel sluiten hierbij aan.

Passende decreten zijn nodig. Systematisch moeten decreten en besluiten getoetst worden aan
hun Brusselse toepasbaarheid.
Per domein dient de opportuniteit onderzocht te worden met betrekking tot de overdracht van
bevoegdheden en middelen naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wij denken ook aan voldoende middelen voor eenzelfde kwaliteitsniveau.
De Vlaamse Gemeenschap dient voldoende middelen blijvend ter beschikking te stellen opdat de
Nederlandstalige voorzieningen in de hoofdstad ten minste eenzelfde kwaliteitsniveau zouden
bereiken als in de rest van Vlaanderen en ze concurrentieel zouden kunnen optreden ten
overstaan van anderstalige voorzieningen.

Na de belangrijke investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in de hoofdstedelijke culturele
sector en de recente overdracht van de lokale culturele gebouwen is de tijd rijp om een
gelijkwaardig impulsprogramma te lanceren in de persoonsgebonden sector.

De uitbouw van het Nederlandstalig onderwijs kan niet los gezien worden van de concurrentie
met het Franstalig onderwijs, van de rol die Brussel ook speelt voor Vlaams-Brabant en de
internationale gemeenschap.

De nationale en internationale uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur moet te Brussel
krachtig bevorderd worden. Hoogwaardige infrastructuur moet hiervoor ter beschikking gesteld
worden en het vooropgestelde programma dient volledig uitgevoerd te worden.
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Omdat Brussel uiteraard de Brabantse centrumstad blijft, ligt de samenwerking met de provincie
Vlaams-Brabant voor de hand, ook vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie, zowel voor
instellingen als organisaties op het terrein, als voor de overheden zelf. Nu de splitsing van de
Provincie 0fficiee1 voltooid is, zullen we samenwerkingsbruggen bouwen op elk van onze
beleidsdomeinen; ook ambtelijk overleg zal georganiseerd worden.

Wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een samenhangend beleid voeren, dan is samenwerking
met de gemeenschapscommissies aangewezen op een aantal domeinen waarop gewest- en
gemeenschapsaangelegenheden  evidente raakpunten hebben.

In afwachting van ten globaal samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen - waartoe
gisteren door gemeenschapsminister Marters werd opgeroepen - kunnen de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en de Commission Communautaire Française samenwerkingsafspraken maken
op een aantal conmte domeinen. Samenwerkingsprojecten, die op het terrein ontstaan, dienen
door de beide gemeenschapscommissies op voet van gelijkwaardigheid gesteund te worden. Ook
ambtelijk overleg zal worden aangemoedigd.

Er is ook de samenwerking met de Brusselsegemeentebesturen.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie zal een strategie ontwikkelen die waakt over de gelijkbe-
rechtiging door de gemeenten van haar Nederlandstalige inwoners en die de gemeentebesturen
informeert over de ondersteuningsmogelijkheden van de Vlaamse overheden.

Bovendien zullen we met Vlaamse gemeenteraadsleden, OCMW-mandatarissen en schepenen
geregeld overleggen en hen steunen. Samenwerkingsprojecten tussen de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en de gemeentebesturen zullen we stimuleren; ambtelijk overleg zal aangemoe-
digd worden.

Er is tenslotte de samenwerking met de Federale Overheid en de Europese Unie.
Bij de ontwikkeling van onder meer sociale en stedelijke programma’s door de Federale
Overheid en de Europese Unie dient de Vlaamse Gemeenschapscommissie te zorgen voor een
goede doorstroming van informatie over steunmaatregelen naar de organisaties op het terrein.

Met deze verklaring legt het College het beleid dat het de volgende jaren wil voeren aan uw
goedkeuring voor. (Applaus bij de meerderheid)

- De vergadering wordt om 11 u. gesloten.
- Volgende vergadering morgen om 9 u. 30’.


