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Maar de Raad van de VGC kan en moet uiteraard ook zelf bijdragen tot het realiseren van een aantal
verzuchtingen van onze gemeenschap. Ik denk o.a. aan het verbeteren van de contacten tussen het
werkveld en onze verkozenen. Het commissiewerk met open vergaderingen en met inbreng van
betrokkenen die een ruime  terreinkennis kunnen voorleggen, is daar een goed voorbeeld Van. De
voorbije legislatuur werd op deze wijze zeker inzake onderwijs, cultuur en sport bijzonder verdienstelijk
werk geleverd. Het komt mij voor dat we op de ingeslagen weg verder moeten gaan.

Op de vooravond van de 21ste eeuw wordt ons een unieke kans geboden om Brussel en de Vlaamse
Gemeenschap in dit Hoofdsteleijke Gewest als nooit tevoren vooruit te helpen. Zowel op het federale als
op het Vlaamse beleidsniveau blijkt die bereidheid, eindelijk, opnieuw aanwezig te zijn. Die kans mogen
we niet laten liggen, maar moeten we met beide handen grijpen.

En als er dan opnieuw sprake kan zijn van goede wil, oprechte bereidheid en betrokkenheid vanuit
Vlaanderen, dan is er in de allereerste plaats voor de VGC een doorslaggevende rol weggelegd om die
hernieuwde aandacht te beantwoorden, met heldere, toekomstgerichte en baanbrekende voorstellen.
Het succes van deze wederzijdse toenaderingsstrategie zal evenwel afhankelijk zijn van die factoren. Ten
eerste zal veel afhangen van ons vermogen om vanuit de VGC eendrachtig op te treden. Ten tweede zal
het van het grootste belang zijn de band tussen de VGC en de Vlaamse Regering zo nauw mogelijk aan
te halen. Ten derde zullen de creativiteit, de werklust en vooral ons organisatorisch vermogen bepalend
zijn om op de verschillende niveaus werk te maken van de grootse plannen die de voorbije jaren werden
gekoesterd en de voorbije weken op papier werden gezet.

Eriswerkaandewinkel. Wekunnenaandeslag. 

Alvorens het woord te verlenen aan de collegeleden Chabert, Neyts en Delathouwer voor de presentatie
van de beleidsverklaring van de VGC wens ik hen van harte te feliciteren met hun aanstelling en dank ik
u allen voor uw aandacht. (Algemeen applaus.)

BELEIDSVERKLARING VAN HET COLLEGE

De heer Robert Defathouwer, voorzitter van het College. - Ik wens vooreerst de nieuwe voorzitter van de
Raad met zijn aanstelling te feliciteren. Hij heeft een belangrijke rol te spelen. De VGC zal immers meer
middelen krijgen en aan invloed winnen. De voorzitter van de Raad is een belangrijk aanspreekpunt voor
de raadsleden. Het verheugt me dat opnieuw een Brussels ketje deze functie kreeg.
Het College heeft de bevoegdheidsverdeling als volgt vastgesteld: de heer Jos Chabert wordt bevoegd
voor Welzijn, Gezondheid en Patrimonium, mevrouw Annemie  Neyts voor Onderwijs, Beroepsopleiding
en Begroting en ikzelf voor Cultuur, Sport, Openbaar Ambt en voor de coördinatie van het Mediabeleid,
dit laatste met inspraak.

Jk kom nu tot de eigenlijke beleidsverklaring. Om de nodige plaats te laten voor het debat zullen we de
tekst niet in extenso voorlezen, maar enkel de hoofdlijnen aanhalen. Naar aanleiding van de verkiezingen
van 13 juni leggen de verschillende regeringen de prioriteiten in dezelfde beleidsdomeinen.

Aan de vooravond van het nieuwe millennium wil de VGC haar opdracht in een ruimere context plaatsen
dan deze van de eigen gemeenschap, al blijft dat haar prioritaire opdracht. Brussel is een stad van vele
verhalen: werkplaats van honderdduizenden pendelaars, meervoudige hoofdstad, economische metropool,
maar vooral stad van circa één miljoen inwoners, een smeltkroes van talen en culturen. De VGC wil
haar bevoegdsdomeinen, cultuur, welzijn, onderwijs en gezondheid op een open en stedelijke wijze
realiseren, rekening houdend met de Brusselse multiculturele realiteit en in dialoog met alle overheden
die in Brussel verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de bewoners en de gebruikers van onze stad.
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Daartoe legt de VGC een aantal transversale bevoegdheidsprioriteiten vast. Een daarvan vormt het
grootstedelijk beleid, dat zich vertaalt in een strijd tegen de sociale achterstelling, de zorg voor een kind-
jeugd- en gezinsvriendelijke stad en de bevordering van Brussel als woonstad. Een uitdaging voor de
VGC vormt het aanwenden van het verhoogde trekkingsrecht op het Sociaal Impulsfonds.

Daarnaast is er de openheid voor andere culturen. De VGC wil een beleid voeren met ruimte voor
taallessen, meertaligheid en multiculturaliteit in het onderwijs, multiculturele ontmoetingsplaatsen waar
interactie en uitwisseling mogelijk zijn, Vlaamse gemeenschapscentra waar anderstaligen welkom zijn,
interculturele bemiddelaars in welzijns-  en gezondheidsinstellingen, enz.

De VGC zal werk maken van de bevordering van het Nederlands. Een gastvrij en tolerant Brussel houdt
in dat ook Nederlandstaligen zich hier thuisvoelen en dat zij overal in hun taal terecht kunnen. De VGC
zal daarom initiatieven ontwikkelen of ondersteunen om de kennis, de kwaliteit en de zichtbaarheid van
het Nederlands in de hoofdstad te versterken.

Verder zal de VGC zich toeleggen op de kwaliteitsbevordering in het net van Nederlandstalige
voorzieningen in de hoofdstad: onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven, peutertuinen, gemeenschaps-
centra, cultuurhuizen, welzijnsinstellingen enz.

De VGC zal ook samenwerken met de andere gemeenschappen en de dialoog met hen aangaan. In het
spoor van het cultuur- en stadsproject Brussel 2000 zal de VGC proberen samenwerkingsverbanden aan
te gaan. Wat op federaal vlak nog niet mogelijk blijkt, zal op Brussels niveau misschien wel kunnen: het
afsluiten van een protocol voor culturele samenwerking tussen VGC en Cocof.

De VGC zal samenwerken met de Vlaamse Gemeenchap. De verhouding moet gebaseerd zijn op de
principes van subsidiariteit, overleg en samenwerking. Het overleg tussen de regeringen, de parlementen
endeadministratiesmoeteens tructurelee vorm krijgen. De VGC is de eerste gesprekspartner om te
zorgen voor een optimale toepasbaarheid van de Vlaamse decreten en uitvoetingsbesluiten  op Brussel.

Het structureel VGC-begrotingstekort dat zich vanaf 2000 aandient dient te worden gecompenseerd, zoals
bepaald in het Vlaams regeerakkoord. Gok zal werk worden gemaakt van de oprichting van een centraal
gelegen informatie- en promotiecentrum. van de verdere uitbouw van de projecten “Wonen in Brussel”
en “Quartier Latin” en van een meer gestructureerde samenwerking tussen de VGC en Toerisme
Vlaanderen. De VGC waardeert de beleidsintenties voor Brussel van de Vlaamse regering en meer
bepaald het opnemen van een norm voor Brussel.

Daarnaast zal worden gezorgd voor de nauwe samenwerking met de gemeenten. In het verleden werden
de NCC en later de VGC vooral beschouwd als een gemeentevervangende overheid. De VGC zal een
gemeentelijk actieplan opstellen waarin een breed gamma van stimulerende en ondersteunende maatrege-
len zal worden opgenomen om de gemeenten ertoe aan te zetten om een meer Vlaamsvriendelijk beleid te
voeren. Ter uitvoering daarvan zal de VGC convenanten met Brusselse gemeenten voorstellen en indien
mogelijk afsluiten.

In een geest van verdraagzaamheid wil de VGC alles wat kan bijdragen tot een verdraagzaam Brussel
ondersteunen, wijst ze extreem rechts af en zal zij racisme en xenofobie bestrijden.
Aan de VGC-raad zal een verordeninghoudende openbaarheid van bestuur worden voorgelegd. De
werking van de advieswerkgroepen zal aan een grondige evaluatie worden onderworpen. Bij belangrijke
beleidsbeslissingen zullen hoorzittingen voor een ruimer publiek worden georganiseerd.
Ten slotte  zal de VGC ertoe bijdragen om de drempel tot de informatiemaatschappij te verlagen en
kennisdualisering te voorkomen.

Ik kom nu tot een deel van mijn bevoegdheidspakket, namelijk personeel. In het personeelsbeleid van de
administratie van de VGC moeten deskundigheid en klantvriendelijkheid vooropstaan. Daarom worden
volgende uitgangspunten gehanteerd: “the right man/women  on the right job”, responsabilisering van de
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ambtenaar, integratie en betrokkenheid op het stedelijk milieu, gelijkekansenbeleid, aanmoediging  van
het wonen in Brussel.

Ik zal het nu over het hoofdstuk Cultuur en Communicatie hebben. Brussel betekent grootstad,
multicultureel samenleven en hoofdstad. Het cultuurbeleid moet dus een hand uitsteken naar wijkbewo-
ners en organisaties op het terrein, naar de andere taal- en cultuurg emeenschappen en naar de andere
overheden. Met de Vlaamse Gemeenschap zal de VGC een hoofdstedelijk en internationaal cultuurbeleid
voeren dat zich vertaalt zowel in infrastructurele en financiële steun aan onze gerenommeerde culturele
instellingen als in steun aan jonge en vernieuwende kunst.

Ben stedelijke maatschappij heeft grote nood aan de inspirerende kracht van cultuur om het maatschappe-
lijke draagvlak te verbreden en uitsluiting te voorkomen. De VGC zal daarom haar sociaal en cultureel
netwerk verder uitbouwen. De VGC opteert er uitdrukkelijk voor om een permanente dialoog te voeren
met het brede culturele veld. De VGC zal zorgen voor een maximale benutting van de bestaande
sportinfrastructuur, ongeacht de taalaanhorigheid. Daarnaast zal ze de cultuurparticipatie in Brussel
bevorderen en evalueren.

De VGC zal een informatie- en communicatiebeleid realiseren door samenwerking van de overheden met
het oog op interne en externe eigen informatie en op de communicatie met de andere gemeenschappen.
“Wonen in Brussel” dient daarbij te worden betrokken. Digitaal Brussel zal worden geëvalueerd en
geïntegreerd in een globale communicatiestrategie. TV-Brussel zal de mogelijkheid krijgen zijn
programma’s via de ether te verspreiden indien zou blijken dat daardoor  een significant bijkomend deel
van het doelpubliek kan worden bereikt.

De VGC wenst daarnaast haar bijdrage te leveren aan een globaal cultuurbeleid dat gericht is op
beeldvorming die Brussel nationaal en internationaal uitdraagt als een cosmopolitische  en meervoudige
hoofdstad.

Met de Vlaamse regering wil de VGC meewerken aan de oprichting van een Vlaams-Nederlands huis in
de hoofdstad van Europa. De VGC vraagt de Vlaamse regering uitdrukkelijk betrokken te worden bij het
afsluiten en invullen van de culturele akkoorden en samenwerkingsakkoorden.

De heer Chabert,  lid van het College.- Brussel is een open, meertalige  en multiculturele stad. De
Vlaamse Gemeenschapscomm  issie  neemt een duidelijk engagement voor een verdraagzamea samenleving,
waar respect voor elkaars identiteit en taal het startpunt is voor een dagelijkse, wederzijdse verrijking.
Het VGC-beleid is evident gericht op de identiteit en de openheid van de Vlaamse Gemeenschap te
Brussel; de VGC zal waken over de toegankelijkheid van de welzijns-  en gezondheidsiitellingen voor
alle gebruikers

Elke persoon moet kunnen participeren aan het maatschappelijk leven en dit zonder uitsluiting. De mens
met zijn recht op verzorging en op welzijn vormt het uitgangspunt. De uitbouw van een gevarieerd en
gespreid aanbod van voorzieningen is dan ook ptioritair. Het verhogen van de kwaliteit, het oplossen van
kansarmoede, het scheppen van reële keuzemogelijkheden voor mensen en een verbeterde toegankelijk-
heid van de voorzieningen zijn hierbij de sleutelwoorden.

Armoede en dualisering werpen een onaanvaardbare smet op de grootstad. Door Brussel loopt een rijk en
arm spoor. Beide sporen dreigen meer en meer uit elkaar te lopen, wat de dualisering van de stedelijke
samenleving verscherpt.

In de sociale sector is de inzet van vrijwilligers groot. Daarom moet de overheid zorgzaam omspringen
met de onbaatzuchtige inzet van gemotiveerde vrijwilligers.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is niet de enige overheid in Brussel die welzijns- en gezondheids-
bevoegdheden heeft. Derhalve is overleg en samenwerking noodzakelijk.
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Waar het zinvol is zullen bestaande en nieuwe initiatieven zoveel mogelijk in tijd en ruimte gebundeld
worden op het niveau van wijken, met de bedoeling om samen met initiatieven vanuit andere overheden,
wijkdiensten en centra uit te bouwen.

De uitgangspunten van het VGC-welzijns- en gezondheidsbeleid zijn:
- het uitbouwen van krachtige initiatieven, met de focus op stedelijkheid en op een efficiënt welzijns- en
gezondheidsbeleid en met de prioriteit voor kansarme (hoog)bejaarden,  voor het verbeteren van de
socialisatiekansen voor jongeren en het activeren van het sociaal weefsel rond de school;
- een beleid dat de zin voor initiatief van mensen en verenigingen ondersteunt en waar tevens plaats is
voor overheidsinitiatief;
- het inbedden van de Brusselse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de subsidiëringssystemen van
de Vlaamse Gemeenschap en het streven naar de aanpassing van deze systemen aan de Brusselse realiteit;
- een permanent overleg met de actoren op het terrein;
- een subsidiebeleid van enerzijds start- en aanvullende werkingstoelagen en anderzijds van investerings-
toelagen;
- het streven naar een zo groot mogelijke zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Nederlandstalige
initiatieven.

De beleidsoriëntaties binnen de budgettaire ruimte zijn met betrekking tot welzijn:
- het implementeren van het thuiszorgdecreet,  met bijzondere aandacht voor de uitbreiding van het
thuiszorgaanbod;
- het operationaliseren van het steunpunt vrijwilligerswerk;
- het opvolgen van de toepasbaarheid van het decreet “zorgverzekering” in Brussel;
- het evalueren en bijsturen van het provinciaal vereffeningsfonds;
- het implementeren van het minderhedendecreet in relatie met het VGC-allochtonenbeleid, inzonderheid
wat de samenlevingsinitiatieven betreft;
- de verdere uitbouw van de dienstencentra voor bejaarden;
- de evaluatie van het noodoproepsysteem  voor bejaarden en eventueel uitbreiden naar andere doelgroe-
pen;
- het stimuleren van opvangvoorzieningen voor fysisch gehandicapte personen;
- het ondersteunen  van consultatiebureaus voor het jonge kind en het zorgen voor een hulpverlening
aangepast aan de noden van de stad;
-het moderniseren van de infrastructuur van de kinderdagverblijven;
- en vooral aandacht voor kinderrechten

Een sociaal impulsbeleid als bijdrage tot een coherent stedelijk beleid is ook belangrijk. De VGC dient
via een meerjarenplanning de besteding van deze middelen vast te leggen. Het College maakt een
strategische keuze inzake doelgroepen, thema’s en territoria. Het VGC-impulsbeleid zal een bijdrage
leveren tot een coherent stedelijk beleid dat de dualiseting bestrijdt.

Op basis van een evaluatie van de huidige meerjarenplanning zal een nieuw beleidsplan opgemaakt
worden voor de begrotingsjaren 2000-2002.

Zichtbaarheid, samenwerking over bevoegdheidsgrenzen heen en participatie van de stadsbewoners zijn
hierbij de sleutelwoorden.

Het “schoolopbouwwerk” zaI als hefboom voor wijkontwikkeling fungeren.
Met betrekking tot de gezondheid zijn de beleidsoriëntaties:
- het verder uitbouwen en evalueren van het Brussels gezondheidsoverleg met bijzondere aandacht voor
de milieu-aspecten in kansarme wijken;
- het stimuleren van de informatiefunctie inzake gezondheid van de gemeenschapscentra en andere lokale
instellingen en centra;
- het implementeren van het besluit “thuisgezondheidszorg” met bijzondere aandacht voor de relatie
tussen thuisgezondheidszorg en thuiszorg;
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- de bijzondere aandacht voor de preventie van gezondheidsrisico’s bij het gebruik van drugs. De VGC
schrijft zich in in een ruimer preventiebeleid.

Met betrekking tot het patrimonium  zal het College waken over de instandhouding van het VGC-patrimo-
nium. zowel wat het eigenaars- als wat huurdersonderhoud betreft. Er wordt een eenvoudige en
transparante regelgeving inzake investeringstoelagen ingevoerd. “Sociale clausules” worden ingevoerd in
de overheidsopdrachten die er zich toe lenen.

Mevr. Annemie  Neyts-Uyttebroeck, lid van het College.- De verantwoordelijkheid die ik als minister op
mij heb genomen voor het onderwijs in Brussel is niet alleen een kwestie van de ratio alleen maar ook
van het hart. Zelf ben ik mijn beroepsloopbaan in het onderwijs begonnen.

Het onderwijs is gericht op de persoon om zijn kennis en competenties te ontwikkelen. Tegelijkertijd
heeft het onderwijs ook een maatschappelijke rol te vervullen, namelijk de integratie van jonge mensen in
de samenleving.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een kwaliteitsonderwijs en een open onderwijs in een
meertalige omgeving en moet dat in de toekomst ook blijven. De belangrijkste troef is een sterk
talenonderwijs. Doel is een kwaliteitsondenvijs te bieden aan alle bevolkingsgroepen uit Brussel die een
vrije keuze maken voor het Nederlandstalig onderwijs.

Het Nederlandstalig onderwijs te Brussel heeft naast haar onderwijsopdracht tevens een culturele rol te
vervullen in het meertalige  Brussel.

Wat het basisonderwijs betreft, hebben de Brusselse scholen met een multiculturele schoolpopulatie
bijzondere ondersteuning nodig in het volbrengen van hun opdracht. Alle kinderen hebben recht op
onderwijs dat kwaliteit aanbiedt.

Het protocol tussen de Vlaamse minister van onderwijs en de VGC is een belangrijk instrument dat als
basis moet dienen om de steun te verzekeren aan het Brusselse basisonderwijs.
Met dit protocol wordt gestreefd  een betere kwaliteitsbewaking en een meer strategische aanwezigheid te
verzekeren in wijken met een grote migrantenpopulatie.

Verder moet er gestreefd worden naar een uitwisseling van leraren en leerlingen tussen Nederlandstalige
en Franstalige scholen. Het is ook aangewezen dat leerkrachten vorming krijgen om hen vertrouwd te
maken met het grootstedelijk milieu. Het schoolopbouwwerk moet eveneens verder gestimuleerd worden.

Om de continuïteit vanuit het basisonderwijs te verzekeren moet de VGC aandacht besteden aan
taalondersteuning in het secundair onderwijs.

De bereikbaarheid van de secundaire onderwijsinstellingen dient verbeterd te worden in samenwerking
met de vervoersmaatschappijen.

De taalvaardigheid van de scholier kan versterkt worden via taallessen Nederlands en buitenschoolse
activiteiten.

De veiligheid van de schoolomgeving moet bevorderd worden door een samenwerking op te zetten met
alle betrokken partners.

Brussel is ook een gaststad  voor heel wat universitaire instellingen. Indien we Brussel als belangrijke
studentenstad willen handhaven dan zullen we de positieve beeldvorming over Brussel bij Vlaamse
scholieren moeten stimuleren. We moeten de samenwerking tussen universiteiten en hogescholen
bevorderen.
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De VGC waardeert bijzonder de specifieke onderwijsmaatregelen voor Brussel die in het Vlaams
regeerakkoord werden ingeschreven en wil deze in overleg met de Vlaamse Gemeenschap realiseren.
Zo moeten de specifieke schoolbevolkingsnormen die omgezet werden in aangepaste lestijdenpaketten
onverkort behouden blijven.

Kwaliteitsondenvijs veronderstelt middelen voor schoolgebouwen die voldoen aan de minimumvereisten
inzake veiligheid en hygiëne.

In de Brusselse context dienen maatregelen genomen te worden zodat de extra omkadering voor
onderwijsvoorrangsbeleid niet enkel aan scholen met een groot aantal allochtonen kan toegekend worden,
maar ook aan scholen met een grote groepen anderstaligen.
Sommige Brusselse scholen kampen met een veelheid aan problemen inzake schooltaalgebruik,
samenstelling van de schoolpopulatie, sociale omgeving en verloedering van de wijk waar de school
gevestigd is. Bijzondere omkadering en normen waarmee deze scholen kunnen werken, volstaan niet om
een kwaliteitsvol, Nederlandstalig onderwijs te verzorgen. De Vlaamse Gemeensc hap dient zich met haar
onderwijs ook in te passen in een globale aanpak voor de zogenaamde “verloederde stadswijken”.

De vergoeding van de leerkrachten basisonderwijs in de Brusselse scholen moet worden opgetrokken. De
behoeften op de Brusselse arbeidsmarkt vergen een goed uitgebouwd technisch en beroepsonderwijs.  Het
ontwikkelen van pilootprojecten is nodig om in te spelen op de meertalige en internationale realiteit van
Brussel. Er moeten ook meer middelen worden vrijgemaakt om aan de lerarenopleiding van de Brusselse
hogescholen voldoende te kunnen beantwoorden. Ook de Vlaamse regeringsbeslissing  met betrekking tot
deeltijds kunstonderwijs moet in een globale regeling worden uitgewerkt.

Opleiding leidt naar werk en werk is de sleutel tot maatschappelijke waardering. De VGC zal hiertoe
samenwerkingsverbanden sluiten met de BGDA, de VDAB en derdenorganisaties. De adviserende rol
van de sociale partners en de derdenorganisaties wordt voorzien via het advies van het BNCTO. De
VGC zal het pas opgerichte informatiepunt voor opleiding naar werk, “Tracé”, blijven subsidiëren in
afwachting dat de Vlaamse Gemeenschap de subsidiëríng overneemt. De VGC zal ondersteunend werken
aan initiatieven waarbij samen met andere overheden en de sociale partners, bedrijven overtuigd worden
van de voordelen van diversiteit in het personeelsbeleid.

Over de begroting zullen wij het in het najaar uitgebreid hebben. Uit analyse van de begroting blijkt dat
de VGC vanaf 2000 met een sructureel tekort van ongeveer 200 miljoen frank zal te kampen hebben.
De bedoeling is de prioriteiten te kaderen  binnen de perken van deze begroting. De Vlaamse regering
heeft trouwens in haar regeerakkoord reeds bijkomende financiële middelen voor de VGC voorzien. Wij
zijn blij dat het zwaard van Damocles aan ons voorbijgaat maar dit is geen reden om een onzorgvuldig
begrotingsbeleid te voeren.

De h. Dominiek Lootens-Stael.- Vooreerst wil ik benadrukken dat het een schande is en een aanfluiting
van de parlementaire instellingen dat de tekst van de regeringsverklaring pas een halve dag voor deze
bespreking ter beschikking werd gesteld. Nochtans was er reeds een akkoord op 13 juli zodat de tekst
vroeger kon worden bezorgd. Dit is tekenend voor de opvattingen over de democratie van de meerder-
heid.

In een parlementaire democratie is het de kiezer die het beleid bepaalt. De uitspraak op 13 juli was
duidelijk. Toch zal de wil van de kiezers tijdens de komende vijf jaar niet worden uitgevoerd.

De h. Sven Gatz.- U had toch niet gedacht dat wij een minderheidskabinet van het Vlaams Blok zouden
steunen?

De h. Dominiek Loofens-Stael- De andere partijen hadden met ons als grootste partij kunnen onderhan-
delen.
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De h. Rufin Grijp.  - Het Vlaams Blok kondigde vooraf een absolute meerderheid aan!

(voorzitter: de h. Walter  Vandenbossche.)

De h. Dominiek Lootens-Stael.  - De meerderheid zou zich beter wat bescheidener opstellen.
De verkiezingsuitslag gaf twee hoofdsignalen  aan: een ecologisch signaal en een Brussels identiteits-
signaal. Aan die signalen wordt door de beleidsverklaring niet tegemoetgekomen. Het ecologische signaal
wordt misbruikt voor een aantal extreem-linkse eisen. Tegen het identitaire signaal wordt zelfs ingegaan
door het vergemakkelijken van stemrecht voor vreemdelingen. De oude politieke cultuur triomfeert
voiledig. Dat is nog eens geïllustreerd door de benoemingen van het Bureau. Het voorzittersschap kwam
normaal aan het Vlaams Blok toe. Onze lijsttrekker werd duidelijk gemandateerd door de kiezer. De
meerderheid is samengesteld uit verliezers. Zij getuigt van een misplaatst triomfalisme over haar
desastreus regeerakkoord.

lk stel vast dat tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen een werkelijke haatcampagne  tegen het
Vlaams Blok werd gevoerd met inbegrip van intimidaties, leugens en terreur. Alle middelen waren goed.

De meederheidspartijen brachten al hun belangenorganisaties tegen ons in het verweer. De door de
belastingbetaler betaalde media werden tegen mijn partij ingezet. In “Brussel deze week” werd aan
hatelijke desinformatie gedaan. Zelfs door het Vlaams Parlement werd lasterlijke informatie verspreid.

De h. Sven Gatz- Als dat allemaal laster is, is de campagne van het Vlaams Blok dan laster in het
kwadraat?

De h. Dominiek Lootens-Stael- Met alle middelen wil men het Blok beletten de waarheid te zeggen.
Zelfs administratieve diensten werden daartoe ingezet. Zo werd het kiessysteem op het allerlaatste
moment gewijzigd en dit in tegenstrijd met de wet. Dat is schandelijk.

De h. Rufin Grijp.- De h. Lootens moet dringend een ander woordenboek aanschaffen.  Het woord
“schandelijk” wordt om de haverklap gebruii.

De h. Dominiek Lootens-Stael.-  Het is de waarheid.
De meerderheid bedriegt de kiezer en verslijt hem bovendien voor dom. De manipulatie met het
kiessysteem was een perfecte basis voor verkiezingsfraude. Ondanks het schandelijke en degoutante
handelen van de andere partijen en het gebruik van illegale middelen behaalde het Vlaams Blok een
klinkende overwinning en werden de andere partijen afgestraft. Onze overwinning  is bovendien een
mijlpaal in de Belgische geschiedenis aangezien voor het eerst een Vlaams-nationale partij de grootste
Vlaamse partij werd.

De h. Sven Gatz.- Ik heb in de campagne van het Vlaams Blok niet veel Vlaams-nationale eisen gezien.

De h. Dominiek Lootens-Stael.-  Bovendien leverde onze tweetalige campagne succes op. Alleen het
Vlaams Blok zorgde ervoor dat de Vlamingen in Brussel niet in de verdrukking komen.

De meeste signalen van de kiezer worden in de beleidsverklaring in de wind geslagen. Het enige dat
wordt gerespecteerd, het ecologische, wordt dan nog vertaald in extreem-linkse eisen. Alles wijst erop
dat de traditionele partijen blind en doof blijven. In plaats van het Vlaams Blok te behandelen als een
gewone partij, blijven ze mijn partij behandelen als een paria en blijven ze repressief optreden. Ik ben
diep verontrust. In een democratie kan men onze partij niet blijven negeren. Wij zullen ons dan ook ten
voile laten gelden. Ik verwijs naar de situatie in Antwerpen waar men sinds de vorige gemeenteraads-
verkiezingen een monstercoalitie tegen het Blok heeft gevormd. Een vergelijking met de huidige situatie
in Brussel dringt zich op. Ook in Brussel zal een dergelijke monstercoalitie falen en zal zij in de
volgende gemeenteraadsverkiezingen ongetwijfeld worden afgestraft.



16 Beknopt  verslag

Dit akkoord is oude wijn in nieuwe zakken. Dat is ook normaal vermits het Vlaams Blok tijdens de
vorige zittijd in feite de enige oppositiepartij was. Dat is vandaag ook weer het geval. Alleen is dit nu
duidelijker voor de buitenwacht.

Het akkoord kan als volgt worden samengevat: Brussel is een multiculturele stad en de VGC moet niet
langer de Vlaamse belangen behartigen, maar de multiculturele. Wie het hiermee niet eens is, moet met
belastinggeld worden bestreden.

Onder de titel “Verdraagzaamheid"” bindt het College ondermeer de strijd aan tegen extreem-rechts. Dit
gedeelte van de beleidsverklaring staat bol van tegenstrijdigheid. Men wil extreem-rechts bestrijden,
maar wat met extreem-links dat deel uitmaakt van de regering?

Het College heeft in zijn beleidsverklaring niet het lef te stellen dat het Vlaams Blok bedoeld wordt.
Iedereen weet dat het meer tijd besteedt aan de strijd tegen het Vlaams Blok dan aan het bestuur van de
stad. Onder wiens bevoegdheid valt de strijd tegen het Vlaams Blok en hoe wordt die bevoegdheid
gedefinieerd? Hoe zal de strijd worden gevoerd zonder in de onwettelijkheid te vervallen? Zo wilde het
vorige College, steunend op een studie van professor Velaers het Vlaams Blok uit de Gemeenschapscen-
tra weren- Vandaag toont een uitspraak van de rechtbank aan dat heel die redenering op los zand
b e r u s t t e

Mevrouw Brigitte  Grouwels.  - Het Vlaams Blok moest wel het onderspit delven in de zaak die het tegen
“Tram 81” had ingespannen.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Overheidsinstellingen moeten zich van elke discriminatie onthouden.
De rechter baseert zich voor zijn uitspraak op het cultuurpact Professor Velaers  daarentegen ging uit
van het advies van de politiek samengestelde  Cultuurpactcommissie Hoeveel belastinggeld zal het
College besteden aan studies die alleen dienen om politieke tegenstanders uit te sluiten?

De beleidsverklaring heeft het over meer openbaarheid en inspraak.  Toch wil men het Vlaams Blok
monddood maken. De vraag rijst of de anti-Vlaams Blokstrategie wel lonend is. Onze partij boekte weer
een opmerkelijke vooruitgang.

(Voorzitter: De heer Guy Vanhengel)

De SP-AGA-lijst die een duidelijke anti-Vlaams Bloklijst was, werd door de kiezer afgestraft.

De Voorzitter.-  Ik hoop dat u de tijd van uw collega’s niet helemaal opgebruikt.

De heer Rufin Grijp .- Wij hebben exact hetzelfde aantal kiezers gehaald als bij de vorige verkiezingen.

De heer Dominiek Lootens-Stael- Maar met een totaal ander programma.

De heer Rufin Grijp.  - In tegenstelling tot het Vlaams Blok beschikten wij maar over drie miljoen.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- De kiezer heeft de SP niet beloond voor zijn actie tegen het Vlaams
Blok. Toch wil het College die weg verder opgaan. Ren goede raad: gooi het over een andere boeg en
probeer de stad te besturen. (Applaus bij het Vlaams Blok)

Mevrouw Brigitte  Grouwels. - De Raad van de VGC zet de sporen uit die de Brusselse Vlamingen in de
komende jaren willen volgen.

De samenstelling van onze Raad is lichtjes gewijzigd. Maar de doorbraak van diegenen die de onver-
draagzaamheid prediken, is er niet gekomen. De Brusselaar heeft zich integendeel uitgesproken voor een
open en verdraagzame samenleving.



Vlaamse Gemeenschapscommissie 17

De CVP-fractie wil dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn hoofdstedelijke rol plichtsbewust vervult
en zijn centrumfunctie in het sociale, economische en culturele leven ten volle uitoefent.
Deze beleidsverklaring gaat verder op die weg. De VGC is er in de eerste plaats voor de Vlamingen,
maar kiest ook resoluut voor alle Brusselaars. Ze wil meewerken aan de uitbouw van een Brussels
Hoofdstedelijk Gewest op mensenmaat waar elkeen welkom is en waar zowel jongeren, gezinnen met
kinderen als ouderen zich thuis kunnen voelen. We moeten een zorgzame stad uitbouwen, waar de duale
samenleving geen voedingsbodem heeft en waar sociale uitsluiting wordt weggewerkt. De richting die het
College met zijn welzijnsbeleid uit wil is daarom ook de juiste. De aangekondigde verhoging van de
kwaliteit van de initiatieven, het verlagen van de toegangsdrempels en de garantie voor de reële vrije
keuze zijn immers onontbeerlijk voor de uitbouw van een performant en mensgericht welzijnsbeleid.

Het is positief dat wordt gekozen voor een beleid van onder uit, dat in grote mate blijft steunen op vrije
initiatieven. Dat neemt niet weg dat de overheid zelf zal moeten optreden wanneer het vrije initiatief in
gebreke blijft.

Er is in de grootstad een duidelijke behoefte aan basisvoorzieningen op het niveau van de wijk.
Belangrijk in dat verband zijn de coördinatie met anderstalige gelijkaardige initiatieven en ook de rol van
de gemeenten. Belangrijke schakels in het wijkgebonden welzijnswerk zijn de dienstencentra voor
senioren, de ruimere buurtcentra en het thuiszorgaanbod.  Mijn collega Jan Béghin zal nader ingaan op de
organisatie van het Sociaal Impulsfonds.

De VGC heeft de belangrijke taak te blijven ijveren voor een hoofdstedelijk gewest waar Vlamingen zich
thuis voelen. Met deze beleidsverklaring verbindt het College zich ertoe om op verschillende terreinen
initiatieven te ontwikkelen om de kennis, de kwaliteit en de zichtbaarheid van het Nederlands te ver-
sterken en de meertaligheid  te bevorderen. De Nederlandssprekenden moeten worden overtuigd steeds
Nederlands te spreken in het Brussels Gewest en ook om hun taal zo goed mogelijk te spreken. Dat
neemt niet weg dat het Brussels dialect zijn rol mag blijven spelen op bepaalde plaatsen. In dat dialect
ligtimmers de ziel van de Brusselaar, die een levensgenieter en een ‘zwanzer” is. Ik meen bovendien dat
dit dialect de nodige promotie verdient vanuit het departement van cultuur.

De vele culturen in Brussel boezemen  ons geen angst in. Wij menen integendeel dat onze Vlaamse
cultuur in een open en tolerant Brussel de vruchtbare bodem vindt om zich ten volle te ontwikkelen. Elke
cultuur is immerss voortdurend in beweging en wordt verrijkt door vreemde invloeden. Bovendien is de
meertalige omgeving belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en kan ze een doorslaggevende
rol spelen bij het solliciteren naar een job of het deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Ik kom tot het hoofdstuk onderwijs. In onze kennismaatschappij is het onderwijs een cruciale factor. Er
moet dan ook worden gezorgd voor de uitbouw van kwalitatief hoogstaand en aangepast onderwijs, dat
kan bijdragen tot het voorkomen van maatschappelijke uitsluiting en armoede. Die gedachte vinden we
terug in de beleidsverklaring.

Om bruggen te slaan tussen de school en het thuismilieu dient het schoolopbouwwerk efficiënt te worden
uitgebouwd. Er moet een gericht en aangepast onderwijsvoorrangsbeleid komen voor kansarmen en
anderstaligen.  Voor de Nederlandstalige kinderen moet het Vlaams-Brussels onderwijs een echte troef
worden. Het onderwijs moet perspectieven openen op een volwaardige participatie aan de arbeidsmarkt.
Daarom moet de Vlaamse Gemeenschap worden opgeroepen om met meer middelen het onderwijs te
heroriënteren, rekening houdend met de Brusselse realiteit. Overleg met de Franse Gemeenschap  is
aangewezen, aangezien alle Brusselaars delen in de resultaten van ons beider onderwijsaanbod. De
tweetaligheid moet deel uitmaken van de minimumkwalificatie bij het verlaten van het onderwijs. Enkel
tweetaligen maken immers een reële kans op de arbeidsmarkt. Tweetaligheid bevordert bovendien de
integratie in het sociale, culturele en economische leven. In samenwerking met alle betrokkenen moet een
effectieve aanpak worden uitgewerkt tegen het spijbelen. De opvolging en de begeleiding van de leerlin-
gen zijn daarbij uiterst belangrijk. Ten slotte  wil ik een lans breken voor een opwaardering naar vorm,
inhoud en promotie van het technisch- en beroeps-secundair onderwijs in de hoofdstad.
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Het luik cultuur in deze beleidsverklaring is specifiek van aard omwille van de hoofdstedelijke rol van
Brussel en haar cenmnnfunctie enerzijds en haar stedelijk en gemeentelijk aspect anderzijds. Daarom zal
het cultuurbeleid er moeten op gericht zijn de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur te vergroten.

Het cultuurbeleid van de hoofdstad moet cultuurliefhebbers uit de hoofdstad, uit Vlaanderen en de
internationale gemeensc hap bekoren. Ook kwaliteitsvolle wijk- en gemeentegebonden culturele
initiatieven en manifestaties mogen niet ontbreken.
Inhoudelijke en artistieke samenwerking tussen Vlaamse organisaties en organisaties van andere
gemeenschappen mogen niet ontbreken. Laagdrempelige  activiteiten moeten nieuwe Vlaams-Brusselse
cultuurproevers aantrekken. Er moet werk worden gemaakt van een specifiek cultuuraanbod voor
kinderen en jongeren aan de ene kant en voor senioren aan de andere kant. Brussel is een belangrijke
Vlaamse studentenstad. Deze dagelijkse aanwezigheid van ongeveer twintigduizend jongeren biedt kansen
opdat deze jongeren de cultuur in Brussel zouden ontdekken en eigen maken.

Om dit te kunnen realiseren opteert het College voor een permanente dialoog met het brede culturele
veld. Ik juich dit toe, echter ronder de verantwoordelijkheid van de potitiek  in de uittekeningen van het
beleid uit het oog te verliezen.

Tot slot wijs ik op het belang van een coherent commum‘catiebeleid van de Vlamingen in Brussel in
nauw overleg met de Vlaamse Gemeenschap. Ook de contacten tussen Vlaams-Brusselse organisaties en
personen uit de internationale gemeenschap moeten verder op een professionele wijze worden uitge-
bouwd.

De CVP-fractie  is tevreden met deze beleidsverklaring. De tekst biedt een algemeen kader waarop een
toekomstig beleid kan worden uitgebouwd. Dit is positief en daarom zal de CVP-fractie deze beleidsver-
klaring met enthousiasme goedkeuren.

De heer Sven Gatz.- Vooreerst wil ik een aantal data in herinnering brengen die een cesuur betekenen
met het verleden.

In 1971 werd de NCC opgericht die een periode inluidde van Vlaamse strijd. Vanuit een samenhorig-
heidsgevoel werden sociaal-culturele  raden en trefcentra opgericht. In het onderwijs werd een coördina-
tiebeleid gevoerd met als doel een positieve imagocampagne met succes te lanceren.

In 1989 werd samen met de installatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ook de VGC geïnstalleerd.
De bevoegdheden werden uitgebreid met welzijn en gezondheid. De SIF-middelen  boden in deze
sectoren meer mogelijkheden zodat een inhaaloperatie mogelijk was. Er kwamen raakpunten met andere
gemeenschappen in de bedding van een veranderende en veranderde Brusselse demografie.

In 1999 worden nieuwe krijtlijnen getrokken die de historische rol van de VGC bevestigen. Ook de brug
naar allerlei groepen moet verder worden uitgebouwd. Dit is een ambitieus plan maar we moeten
opletten dat we onszelf niet voorbijhollen. Het Vlaams beleid moet verder verstevigd worden. Er zal
altijd een spanningsveld blijven bestaan in de relatie naar andere groepen. Een gedifferentieerd beleid is
nodig maar ook een beleid dat bruggen slaat.

Deze beschrijving van een proces duidt aan dat dit een geschiedenis is van de geleidelijkheid. We mogen
niet bruskeren. In de tekst komt het woord “multiculturaliteit” een aantal keren voor. Dit is zich aan het
voltrekken. We moeten onze plaats als VGC daarin vinden. De Voorzitter heeft in zijn toespraak gezegd
dat we van een overlevingsstrategie moeten overschakelen naar een offensieve strategie. Ik ben het daar
volkomen mee eens.

Ik wil mijn aandacht nu toespitsen op een aantal thema’s in deze beleidsverklaring. Vooreerst mijn
troetelkind: het onderwijs. Het Vlaams regeerakkoord bevat een aantal hoopvolle perspectieven. Er
worden meer  middelen voorzien omwille van de moeilijke Brusselse situatie. De samenwerking tussen de
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VGC en de Vlaamse Gemeenschap moet maximaal worden benut. Pedagogische problemen die zich
aanbieden moeten worden opgelost om de politieke perspectieven te vergroten. De taallessen voor
volwassenen moeten worden opgedreven.

Wat welzijn en gezondheid betreft moeten bijkomende inspanningen worden geleverd. De verhoging van
de middelen van het SIP biedt de mogelijkheid voor de VGC om eigen accenten te leggen. Ik verheug er
mij over dat het College zich voorneemt om te onderzoeken of de loonsubsidies niet kunnen worden
opgedreven zodat beloftevolle  jonge mensen in Brussel aan het werk blijven.
De grootstedelijke situatie vergt een aparte aanpak van pilootprojecten inzake thuiszorg,  drugsaanpak en
vluchtelingen. Ik hoop dat het regenbooghuis voor de opvang van homo’s en lesbienne's er komt. Ik
neem mij voor om initiatieven terzake te nemen.

Het allochtonenbeleid  moet er op gericht zijn om nieuw bloed aan te trekken voor de Vlaamse
Gemeenschap.

Ik spreek mijn tevredenheid ook uit over het pluralisme van deze beleidsverklaring.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Pluralisme houdt in dat men de mening van eenieder respecteert en
niet dat men  ongeveer één derde van de bevolking uitsluit.

De heer Sven Gatz.- Het cultuurpact is enkel toepasselijk voor diegenen die zich inschrijven in de
democratische principes.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- De Rechtbank van Koophandel heeft in haar uitspraak gezegd dat men
niemand mag uitsluiten.

De heer Sven Gatz.- Men mag de Rechtbank van Koophandel en de Raad van State niet met elkaar
verwarren. De Raad van State is het hoogste rechtscollege voor een bestuurshandeling.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Men mag niemand om filosofische en ideologische redenen uitsluiten,
dus ook het Vlaams Blok niet.

De heer Sven Gatz. - We zullen ongetwijfeld in deze legislatuur een eindpunt over de discussie bereiken.
Met betrekking tot cultuur blijft de VGC de VGC en wordt ze niet de Bico.  Het is niet de bedoeling om
de taken van de Bico in te vullen maar wel om co- communautaire samenwerking op te zetten vanuit een
Vlaamse positie. Dit vergt een goed communicatiebeleid.

De VLD-VU-0-fractie kan akkoord gaan met de accenten van de beleidsverklaring zoals de uitstraling
van het Nederlands. Met de collega’s moet men de discussie aangaan over een taalpromotiedienst. Wij
moeten het Vlaams-Nederlands huis realiseren. Met betrekkiig tot de gemeensc hapscentra moeten wij
een keuze maken tussen taken afbouwen of meer taken toevertrouwen maar dan moet er ook boter bij de
vis komen.

Met betrekking  tot de coördinatie met het Vlaamse regeerakkoord zijn wij hoopvol gestemd en is er op
verschillende vlakken een sprong voorwaarts.

lk verheug mij over het financiële luik. Het structureel tekort door de overname van het ex- provinciaal
onderwijs wordt opgevangen en de Vlaamse overheid verhoogt haar dotatie.
Als dit alles gerealiseerd wordt, kan deze coalitie iets worden waarin Vlamingen en anderen zich kunnen
herkennen.

De heer Rufin Grijp.- Ik bevind mij in een vervelende positie. Als lid van de Raad moet ik bepaalde
kritische geluiden laten horen maar ik heb aan het programma meegewerkt.
Ik onderschrijf ten volle de grote doelstellingen o.a. het transversaal beleid. Een beleid over alle
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domeinen heen voeren is goed voor Brussel. Men moet sociale maatregelen nemen, instaan voor de zorg
voor mensen en ook andere initiatieven nemen. Ik verheug mij over de verhoging van de trekkingsrech-
ten vanuit Vlaanderen en daarvoor dank ik de heer Jan Béghin. Daardoor kan de VGC meer doen voor
achtergestelde wijken dan in het verleden.

Ik steun ook het beleid voor openheid, uitwisseling en wederkerigheid. Ik wil nochtans de klemtoon
leggen op een aantal punten. In de volgende jaren moet er een grotere inspanning voor het Nederlands
komen; ook anderen moeten het Nederlands kunnen leren. Men moet deze kans aangrijpen. Deze taak is
niet alleen voor de VGC maar wij moeten substantiële steun vanuit Vlaanderen krijgen. Het College
moet hiervoor een zwaar pleidooi houden.

Misschien is de aandacht voor de infrastructurele voorzieningen wel iets van het goede te veel. Een
rationalisering  in de vele gebouwen lijkt me nodig.
De samenwerkingsverbanden met de Franstalige gemeenschap zijn positief. Ik ben ook tevreden dat het
regeerakkoord van de Vlaamse Gemeenschap tegemoetkomt aan de bekommernissen van de VGC.
Ik hecht ook het grootste belang aan de samenwerking met de gemeenten en de OCMW’s.  De NCC-ad-. .ministratie was daarvoor destijds te klein. Nu echter is de VGC-administratie dermate gegroeid dat een
goede informatie mogelijk is, Ik had reeds aan de VGC-administratie de opdracht gegeven de problema-
tiek met gemeenten en OCMW’s globaal aan te pakken. Die studie is nog niet klaar. Ik dring er dan ook
op aan dat die studie zou worden voltooid. Een nieuwe aanpak inzake gemeenten en OCMW’s laat
wellicht ook besparingen  voor de VGC toe. Ik wens het College op dit vlak veel moed.

Er staan veel goede dingen in de beleidsoriëntaties. Wellicht  is er te veel van het goede en kan dat
allemaal niet worden gefinancierd, al zijn er meer SIF-middelen en meer trekkingsrechten voor het
onderwijs. Wat dit laatste betreft, moet men echter voorzichtig zijn gelet op de DIGO-regIementering,
het recurrente karakter van bijkomende aanwervingen en het feit dat men moet rekening houden met het
akkoord dat ik afsloot met minister Baldewijns inzake aanwervingen.

Het College moet eens ernstig nadenken over de kleine subsidies waarvan de toekenning grote. .administratiekosten meebrengt. Er zouden enkele dorre takken moeten worden weggehakt.
Gelet op de goede wil vanuit Vlaanderen kan ik de toekomst van het College gunstig inschatten. Ik wens
het College en de Voorzitter  van deze Raad alle heil  toe. (Applaus bij de meerderheid)

De h. Johan Demol.- Een beleidsverklaring zit altijd vol goede bedoelingen en men ziet pas achteraf de
gevolgen. Bij het hoofdstuk “Welzijn en gezondheid” stel ik mij heel wat vragen. Zo zal de VGC waken
over de toegankelijkheid van de welzijns- en gezondheidsinstellingen voor alIe gebruikers. Dat is zeer
mooi maar ik betreur dat de VGC er niet over waakt dat alle Nederlandstaligen in dit Gewest in hun taal
kunnen worden ontvangen. Het aantal instellingen met een tweetalige ontvangst gaat erop achteruit ten
nadele  van de Nederlandstaligen. De VGC is hier wel niet bevoegd maar wij zouden toch de nodige druk
moeten uitoefenen om de wetgeving, die sinds 1963 bestaat, te doen eerbiedigen.

De toestand van de Nederlanstaligen  is er de jongste 35 jaar fel op achteruitgegaan door de schuld van
de Vlaamse beleidsvoerders  in Brussel. Mevrouw Grouwels zei dat de Vlamingen minder schuchter
moeten zijn en zich in hun taal tot de anderen moeten richten. Dat is geen juiste redenering. Iemand die
zich tot een welzijns-  of gezondheidsinstelling richt, kan zich psychologisch niet opdringen. De overheid
moet de wetgeving doen naleven en niet de ogen sluiten voor wantoestanden in de hoop te mogen
meedoen aan een regeringsploeg. Wij moeten ons opdringen bij de Franstalige partners. Hopelijk zullen
de Vlaamse meerderheidspartijen bewijzen dat zij haar op hun tanden hebben.

De VGC wil ook de kansarmoede oplossen. Maar wat is een kansarme? Kansarmoede is een woord dat
nergens op slaat. Men wil in bepaalde wijken doelgericht werken. Uit ervaring weet ik dat in die wijken,
bewoond door dealers en moderne straatrovers, weinig kansarmoede te bespeuren valt. De meeste
bewoners zijn eigenaar van hun huizen, hebben geen levensproblemen, bezitten voertuigen en hebben
toegang tot alle voorzieningen. Echte kansarmoede vindt men bijvoorbeeld wel bij het Rad in Anderlecht
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maar daar wonen niet de doelgroepen die de meerderheid interesseren. Het zijn immers autochtone
Brusselaars. De regering zegt ook niet wat er concreet moet worden gedaan. Ik lees enkel mooie
beleidsintenties. Ik ben dan ook benieuwd welke initiatieven uitgebouwd of gestimuleerd zullen worden
tijdens de komende vijf jaar. Ik vrees dat het zoals gewoonlijk niets ernstigs  wordt. Mijn fractie geeft
alvast geen vertrouwen. (Applaus bij het Vlaams Blok)

De h. Jan Béghin.- Ik wens tussen te komen over de kansarmoedebestrijding. Tijdens mijn kort verblijf
in het Vlaams Parlement heb ik ertoe bijgedragen de kredieten daarvoor sterk te doen stijgen.

De sociale achterstelling blijft de grootste te bestrijden kwaal. Volgens internationale statistieken is
België het vijfde welvarendste land ter wereld. Die berichten bezorgen me een raar gevoel als ik door
sommige buurten van Brussel trek. Onze prioriteiten liggen bij de strijd tegen de dualisering  en het
garanderen van voldoende kansen op werk, gezondheid, huisvesting, onderwijs en cultuur. We moeten
daarop blijven hameren.

Ik ben gelukkig over de grote sociale inslag van de beleidsverklaring.

Ik onderschrijf volledig de algemene uitgangspunten van het akkoord, al blijf ik op mijn honger bij de
concrete invulling van het gedeelte over de kansarmoedebetrijding. Een van de grote vragen die zich
zullen aandienen, zal zijn hoe wij het verhoogde trekkingsrecht op het sociaal impuIsfonds  zullen
invullen. Nog voor het einde van dit jaar moet er een meerjarig beleidsplan zijn, waarover de Raad moet
debatteren. Ik ben het ermee eens dat het College eerst een evaluatie wil doorvoeren.

De kern van het kansarmoedebeleid blijft nochtans “werk’. Aken een job kan op langere termijn een
integratie in de samenleving granderen. Vorming, werkervaring, het aanleren of opnieuw aanleren van
sociaal maatschappelijke vaardigheden blijven hierin cruciaal. Maar we moeten ook nagaan wat gedaan
kan worden op het vlak van de huisvesting en van het cultureel en gemeenschapsleven.

De krijtlijnen die de beleidsverklaring verder trekt zijn goed. Een wijkgebonden kleinschalige aanpak en
samenwerking met andere overheden, genieten onze voorkeur. De financiële ondersteuning die de VGC
nu kan geven, kan ervoor zorgen dat de Nederlandstalige initiatieven in samenwerkingsverbanden hun
zichtbaarheid en eigenheid behouden. We kunnen ook klemtonen leggen in ontwikkelingsstrategieën  voor
bepaalde wijken. (Applaus)

De heer E r i k  Arckens.-  Eén  van de pijlers waarop het College zijn cultuurbeleid wil schragen is het
maatschappelijk draagvlak te verbreden en uitsluiting te voorkomen. De beleidsverklaring legt al te sterk
de nadruk op een beleid voor de zogenaamde nieuwkomers, in de plaats van zich op de Brusselse
Vlamingen te concentreren. Nochtans zijn deze Brusselse Vlamingen een bijzonder kwetsbare minder-
heid. Hun aantal slinkt omdat zij zich in hun stad niet meer thuisvoelen. De werking van vele gemeen-
schapscentra heeft nog maar weinig te maken met hun basisfuncties.

De VGC wil een cultuurbeleid voeren dat driedimensionaal heet te zijn en dat een permanente dialoog
wil voeren met het “brede culturele veld”. De VGC wil dat Brussel een cosmopolitische  en meervoudige
hoofdstad wordt. Een dergelijk cultuurbeleid stemt niet meer overeen met de destijds geformuleerde
basisdoelstellingen. Identiteit moet een sleutelbegrip blijven in het cuItuurbeleid.  Als men zijn eigen
identiteit verloochent, kan men niet openstaan voor andere culturen. De meerderheid van de door de
gemeenschapscentra  georganiseerde activiteiten moet specifiek Nederlandstalig zijn en het Vlaams-
Brusselse volksleven  uitstralen.

Volgens de beleidsverklaring zal de VGC een evaluatie maken van TV-Brussel, Tram 81, Brussel Deze
Week en de bladen van de gemeenschapscentra. De doelstellingen zullen dan mogelijk worden
bijgestuurd. Dat is zeer goed. Waarschijnlijk zal dan eindelijk de ongelooflijke politieke vooringenomen-
.heid van deze communi catiemedia worden onderzocht en bijgestuurd. Of zal de meerderheid van de
gelegenheid gebruik maken om haar strijd tegen het Vlaams Blok via de media op te voeren?
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Wij zullen ervoor waken dat het Nederlandstalig kwaliteitsondenvijs in Brussel behouden blijft. Wij
moeten alle middelen inzetten om de toeloop van anderstaligen niet ten koste te laten gaan van de
kwaliteit van ons onderwijs. Leerlingen opvangen voor wie het Nederlands slechts de tweede taal is, stelt
voldoende problemen. Laten wij kinderen voor wie het Nederlands slechts de derde taal is, de toegang
tot het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zo veel mogelijk ontraden. (Applaus bij het Vlaams Blok)

De heer Sven Gatz- Ik ontwaar ín uw toespraak een soort heimwee naar vroegere tijden, wellicht de
zeventiger jaren, waarin de scholen bevolkt waren met blanke mensenendege meenschapscentra strijd
Voerden.

De heer Erik Arckens.- Die ideeën zijn mij inderdaad Net ontgroeid. Ik heb inderdaad heimwee naar de
strijdvaardigheid van het vroegere Vlaamse verenigingsleven in Brussel, vooral sinds ik duizenden
Vlamingen uit Brussel zag wegtrekken.

Mevrouw Adelheid  Byttebier. - I k  verheug me over de openheid waar de beleidsverklaring voor pleit en
waar de vorige spreker blijkbaar bang voor is.

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Wij zijn niet bang voor openheid. De heer Arckens  heeft enkel gezegd
dat wie zijn eigen culturele identiteit verloochent niet meer kan openstaan voor andere culturen.

Mevrouw Adelheid Byttebier.- Openheid  is noodzakelijk en niet verenigbaar met angst. openheid  moet
gepaard gaan met zelfvertrouwen, met zin voor de eigen identiteit. Daarbij moeten we kunnen rekenen
op steun van de Vlaamse Gemeenschap en in communicatie treden met de Cocof.
Het hoofdstuk over Brussel in het Vlaamse regeerakkoord getuigt van vertrouwen in Brussel. In het
verleden had de Vlaamse Gemeenschap eerder de neiging het in Brussel zelf in handen te nemen. Nu het
worden een aantal taken naar Brussel doorgeschoven. In het Vlaams regeerakkoord lezen we een
financieel engagement en de belofte systematich via de VGC te werken en steun te verlenen aan een
taalpromotiecentrum.

De zorg voor Brussel moet worden gedeeld door de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap. Op de
terreinen van onderwijs en cultuur zijn wij pleitbezorgers van de bicommunautaire sector. In dat verband
is het positief dat de VGC pleit voor een werking van gemeenschap tot gemeenschap  en voor het
afsluiten van een protocol tussen VGC en Cocof.

Eén van de vorige sprekers  had het, doelend op onze fractie, over een moeilijke partner. De afgelopen
dagen werd een enorme vooruitgang geboekt en kwamen de drie partijen tot een goed evenwicht dat onze
volle  steun geniet.

De heer Jos Van Assche.-  Aangezien ik over een beperkte spreektijd beschik zal ik slechts een aantal
punten behandelen. Ik zal het eerst over de beroepsopleiding hebben. Het werken met pilootprojecten en
het ontwikkelen van initiatieven gericht op de noden van de arbeidsmarkt zijn  weliswaar lovenswaardig,
maar zullen gezien de institutionele versnippering weinig zoden aan de dijk zetten. In overleg met de
Vlaamse regering kan worden gezocht naar Één performant orgaan.

Mevrouw Brigitte Grouwels.  - Wil de heer Jos Van Assche de Vlaams-Brusselse beroepsopleiding dan
lossnijden van die van Vlaanderen? De VDAB heeft net een plan voor Brussel uitgewerkt!

De heer Jos Van Assche.-  De VDAB en de BDGA voeren een ware concurrentiestrijd in Brussel.

De heer Rufin Grijp.- Kent de heer Jos Van Assche het Brussels Nederlandstalig initiatief voor de
coördinatie van de beroepsopleiding?

Mevrouw Annemie  Neyts,  lid van het College.- Deze aangelegenheid kan deze namiddag verder aan bod
komen, aangezien ze ook opgenomen is in de beleidsverklaring.
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De heer Jos Van Assche.- In het hoofdstuk begroting en financiën zie ik een tegenstrijdigheid tussen de
intentieverklaring de beschikbare middelen alkomstig  van de belastingbetaler als een goed huisvader te
beheren en de vaststelling dat er vanaf 2000 een structureel tekort van circa 200 miljoen zal zijn. Er is
enkel geen enkele denkpiste om dat tekort weg te werken. Dat doet me vrezen dat deze regering het
deficit-spendingbeleid van de jaren zeventig wil herhalen.

Hoewel de Vlaamse Gemeenschap voorziet in bijkomende middelen is en blijft de budgettaire orthodoxie
noodzakelijk. Die bijkomende middelen zullen immers  opgaan in het wegwerken van vermoede
. . .discriminaties en in initiatieven van positieve discriminatie.

Wij staan natuurlijk achter klantvriendelijker openingsuren van de administratie. Het lijkt echter slechts
om een verzuchting te gaan. Wat is de stand van zaken? Waren er al contacten met de vakverenigingen?
Werd de bereidheid van de ambtenaren al getoetst?

De heer Sven Gatz- Ik dacht dat het Vlaams Blok een viscerale afkeer had van vakverenigingen.

De heer Jos Van Assche. - Wij zijn voor niet-politiek gebonden vakverenigingen. (Woordenwisselingen)
Het is eveneens lovenswaardig om de VGC te onderwerpen aan een extern auditsysteem.  Wij spreken de
hoop uit dat dergelijke audit zou gebeuren door een onafhankelijk bureau dat Liefst geen enkele band
heeft met de VGC. Het Vlaams Blok spreekt de wens uit dat de aanbevelingen en richtlijnen uit die
audits zouden worden toegepast. Het zou ronduit schandalig zijn weer veel miljoenen te besteden  aan een
onderzoek waar naderhand niets mee zou gebeuren. Deze audits zouden moeten behandeld worden als
een soort blunderboek.

Inzake personeelsbeleid werden een aantal ambitieuze uitgangspunten naar voor geschoven vooral wat de
deontologie van de ambtenaren betreft. Ambtenaren hoeden zich ervoor hun spreekrecht  te gebruiken als
hen vooraf geen waterdichte bescherming geboden wordt.

Ten slotte  zou er een kosten-batenanalyse moeten  gemaakt worden over de mediagerichte actie “wonen in
Brussel”. Naar verluidt hebben zich veel belangstellenden aangediend, maar hoeveel Vlamingen zijn er
effectief naar Brussel  komen wonen? Ik vrees dat de resultaten even beschamend zijn dan de campagne
die enkele jaren geleden werd gelanceerd om VGC-ambtenaren met een verhuispremie naar Brussel te
lokken.

De heer Robert Delathouwer, voorzitter van het College.- Een van de meest weerkerende items in de
tussenkomsten is de taai. De heer Gatz zei dat het taalaanbod en de zorg voor het Nederlands prioritair
moeten zijn.  Ik onderschrijf deze bezorgdheid.

De heer Grijp zei ook dat de Franstaligen en anderstaligen Nederlands willen leren. Niet alleen bij de
Franstaligen is er een achteruitgang van tweetaligen maar ook langs Nederlandstalige kant. Wij moeten
het Nederlands promoten, dit zijn prioritaire  dingen voor ons.

Mevrouw Grouwels zou graag het Brussels dialect ondersteunen. Wij moeten er inderdaad voor zorgen
dat dit niet verdwijnt.

Met betrekking tot cultuur pleit mevrouw Grouwels voor een verhoging van het aanbod. Men heeft in
Brussel verschillende troeven. Brussel is een van de grootste Vlaamse studentensteden en wij moeten hier
werk van maken. Het spreekt voor zich dat wij het brede veld raadplegen. Het is ook evident dat de wijk
belangrijk is. Multiculturaliteit is een feit en is geen doel op zich. Brussel is multicultureel dus moeten
we de positieve aspecten zien.

De VGC mag zich niet omvormen tot bicommunautaire sector maar op verschillende domeinen moeten
er bijzondere inspanningen geleverd worden. De geest hiervoor is de laatste dagen gegroeid, nu moeten
wij de hand reiken naar de Cocof.



24 Beknopt Verslag

De Gemeenschapscentra moeten wij blijven koesteren. Deze basisopdracht wordt in de beleidsverklaring
bevestigd. Gemeenschapscentra zijn geen doel maar een middel om te werken.
Verschillende sprekers vroegen meer aandacht voor gemeente- en OCMW-diensten. Tijdens de vorige
legislatuur werden er verschillende contracten voor Nederlandstaligen voorzien. Deze doelstelling werd
niet bereikt dus moeten wij er nu werk van maken.

Een terechte waarschuwing en dit staat ook bij de verschillende beleidsdomeinen: wij moeten rekening
houden met de budgettaire mogelijkheden. Voor bepaalde middelen hangen wij af van andere overheden
en daarom geven wij rendez-vous binnen  enkele maanden.

Aan de heer Lootens zou ik willen antwoorden dat wij niet meer de vraag stellen of wij praten over
verdraagzaamheid.  Wij nemen nota van het feit dat het Vlaams Blok hieraan aanstoot neemt. De heer
Lootens heeft een half uur gepraat over de problematiek van voor 13 juni. Vandaag wordt gepraat over
de toekomst.

De heer Jos Chabert, lid van het College.- Ik dank de leden van de meerderheidsfracties  voor het
positieve onthaal van de beleidsverklaring.

Aan mevrouw Brigitte Grouwels  verzeker ik dat de vrije initiatieven zullen ondersteund worden en dat
het niveau van de wijken in de stad prioritair  zal zijn. Ik ban akkoord met haar standpunt dat elke mens
best in zijn thuismilieu wordt verzorgd.

Alle sprekers hebben het belang van de verdraagzaamheid en meertaligheid  onderstreept. De eentaligheid
in Brussel staat gelijk met analfabetisme.

In nauw overleg met collega Annemie  Neyts zal het schoolopbouwwerk als hefboom voor de school en
gezin verder ondersteund worden. Ik ben blij  dat het sociaal aspect van het onderwijs daor iedereen
onderkend wordt.

Ik waardeer bijzonder de historische analyse die de heer Sven Gatz gemaakt heeft. Ik onderschrijf zijn
vraag naar een gedifferentieerd beleid. Sinds de oprichting van de NCC is Brussel fundamenteel
veranderd. Er is nu nood aan een geactualiseerd beleid.
Het vorige sociaal impulsbeleid moet geëvalueerd worden. Er moeten nieuwe accenten komen en ik zal
de regenbooginitiatieven  steunen.

Enkele sprekers leggen de nadruk op de dialoog met het terrein.  Wij zullen als College deze gedragslijn
aanhouden.

De heer Rufin Grijp houdt een pleidooi voor de ondersteuning van de kwetsbare wijken in samenwerking
met het Gewest. Daarnaast zien we ook dat vele gemeenten in Brussel bereid zijn tot samenwerking. De
studie die we hebben laten uitvoeren moet omgezet worden in convenanten met gemeenten.

Volgens de heer Johan Demo1 worden de taalwetten niet toegepast. Ik wil hier opmerken dat het
taalhoffelijkheidsakkoord aanleiding heeft gegeven tot de eerste vemietigingsbesluiten bij contractuelen.
We moeten ons blijven inzetten voor de toepassing van de taalwetten en het verder ondersteunen van de
meertaligheid te Brussel. De heer Johan Demo1 beweert ook dat de kansarmoedebestrijding in Brussel
niets betekent. Dit is niet waar. Misbruiken zullen niet vermeden worden door de vingerafdrukken van
de gebruikers na te trekken. We moeten trachten zo veel mogelijk behoeftigen te bereiken en niemand uit
te sluiten met grote eerbied voor elke persoon.

Tot slot wil ik de heer Jan Béghii feliciteren die erin geslaagd is in het Vlaams Parlement de middelen
voor het SIP te verhogen. Wij zullen de aanwending ervan in ruim overleg met alle collega’s in de nabije
toekomst beslissen. Het voorstel van de heer Jan Béghii om het thema “werk” als prioriteit te behouden
onderschrijf ik.
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Mevrouw Adelheid Byttebier en andere sprekers hebben deze beleidsverklaring als sociaal benoemd en
dat verheugt mij.

Mevrouw Annemie  Neyts-Uyttebroeck,  lid van het College.- Ik heb mij beperkt tot het noteren van
opmerkingen over het onderwijs, dus ik zal niet ingaan op andere aspecten.

Mevrouw Grouwels  dank ik voor de suggestie in verband met het schoolopbouwwerk. Gok belangrijk is
de basisoptie waarop het onderwijsbeleid van de VGC steunt, met name het kwaliteitsvolle onderwijs
voor alle leerlingen en meer aandacht voor het beroeps- en technisch onderwijs. Ik hoop de dialoog te
kunnen openen en onderhouden met de Cocof.

De heren Gatz en Grijp hebben een lans gebroken voor de ontwikkeling van taallessen voor volwassenen.
De hele thematiek over het tweetalig onthaal in welzijns-  en gezondheidsinstellingen  gaat de VGC te
boven. Dit is een taak voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Maar ik blijf erbij dat een
tweetalige dienstverlening een belangrijk element is voor de kwaliteit van de dienstverlening.

Mevrouw Byttebier heeft het belang voor samenwerkingsinitiatieven op gemeensc hapsvlak, bicommunau-
tair of bicultureel, toegelicht. Voor deze piste krijgen wij bij de Franstaligen helaas niet veel gehoor.

Aan de heer Van Assche  kan ik ten slotte  zeggen dat er. zolang er geen goedkeuring is gegeven aan het
College, het College niets mag doen en het dus ook nog niets kan bewijzen. Het College vraagt dan ook
het vertrouwen aan deze Raad. (Applaus bij de meerderheid)

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Volgens de voorzitter van het College zou het Vlaams Blok zich
geviseerd voelen. Hij vertikt het inderdaad om in de beleidsverklaring de dingen bij naam te noemen.
Iedereen begrijpt echter dat men  onder de strijd tegen het extremisme  de strijd tegen het Vlaams Blok
bedoelt. Ik herhaal nog eens dat voor bepaalde partijen de strijd tegen het Vlaams Blok een hoofdbezig-
heid is geworden.

Inzake het welzijnsbeleid heeft collegelid Chabert verwezen naar zijn document inzake tien jaar
welzijnsbeleid. Hij verweet  collega Demo1 dit niet te hebben geraadpleegd. Heeft hij dat document wel
aan de heer Demo1 bezorgd?

De heer Jos Chabert, Lid van het College.- Ik heb dat document aan de Raad bezorgd en het heeft ook
een ruime verspreiding gekregen.

De Voorzitter. - De heer Lootens  had het zelf aan zijn collega kunnen bezorgen.

De heer Dominiek Lootens-Stael- Jk wens hiervan gebruik te maken om te verwijzen naar de algemene
problematiek van de doorstroming van de informatie van het College naar de Raad. Ik hoop op een
engagement van het College op dat vlak zodat de raadsleden hun informatie niet via de pers moeten
krijgen.

De heer Chabert is opgetogen over het taalhoffelijkheidsakkoord. Ik heb daar vele vragen bij. De taalwet
wordt daardoor omzeild. In het regeerakkoord van het Brussels Gewest is een belangrijke zin weggeval-
len die er de vorige keer wel in stond, namelijk dat de regering zal toezien op de naleving van de
taalwetten.

Ten slotte  verwijs ik naar een begripsverwarring. Meer dan andere partijen zijn wij begaan met de
armoede in Brussel. Het begrip “kansarmoede” dekt echter vele ondefinieerbare  zaken.
Het verwijt van de heer Chabert aan ons inzake de vingerafdrukken gaat niet op. Dat staat niet in ons
programma. Wij willen dit enkel gebruiken voor de problematiek van de illegalen. Wij hebben dat
trouwens niet uitgevonden. Het werd ingevoerd in Duitsland.
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Wat de opmerking van mevrouw Neyts aan de heer Van Assche betreft: niemand betwist dat de regering
eerst de goedkeuring moet verkrijgen. De heer Van Assche fomiuleerde wel terechte kritieken en vragen
of bepaalde passages van de beleidsverklaring wel een haalbare kaart zijn.
Weldra zal blijken dat onze oppositie aan een grote behoefte beantwoordt.

- De bespreking is gesloten.

STEMIMING

- De beleidsverklaring van het College  wordt goedgekeurd met 7 tegen 4 stemmen.

De Voorzitter.- Door deze stemming krijgt de beleidsverklaring van het College het vertrouwen van de
Raad. (Applaus bij de meerderheid)

- De vergadering wordt om 14 u. gesloten.

- De Raad gaat tot nadere bgeenroeping  uiteen.


