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Zie :
15 (BZ 1995)
– Nr. 1 : Ontwerp van decreet
– Nrs. 2 tot 9 : Amendementen
– Nr. 10-A : Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse
Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
– Nr. 10-B : Verslag namens het Advies- en Overlegcomité voor
Brussel en Vlaams-Brabant + Erratum
– Nr. 10-C : Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en
Europese Aangelegenheden
– Nr. 10-D : Verslag namens de Commissie voor Cultuur en Sport
– Nr. 10-E : Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en
Natuurbehoud
– Nr. 10-F : Verslag namens de Commissie voor Mediabeleid
– Nr. 10-G : Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
– Nr. 10-H : Verslag namens de Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
– Nr. 10-I : Verslag namens de Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften
– Nr. 10-J : Verslag namens de Commissie voor Welzijn en Gezondheid
– Nr. 10-K : Verslag namens de Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden
– Nr. 11 : Amendementen
– Nr. 12 : Verslag namens de Commissie voor Financiën en Begroting + Erratum
– Nrs 13 tot 15 : Amendementen

Zie ook :
12 (BZ 1995)
– Nr. 1 : Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
13 (BZ 1995)
– Nr. 1 : Toelichtingen
16 (BZ 1995)
– Nr. 1 : Administratieve begroting
– Nr. 2 : Wijzigingen
– Nr. 3 : Administratieve begroting na behandeling in de Commissie voor Financiën en Begroting
17 (1995-1996)
– Nr. 1 : Verslag van het Rekenhof
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TABEL
AFDELING I
Begrotingskredieten
TITEL I
Lopende en kapitaaluitgaven
ORGANISATIEAFDELING 11
Administratie Kanselarij en Voorlichting
PROGRAMMA 40
Gelijke kansenbeleid
Dit programma weglaten.
(Weglating van een niet-gesplitst krediet van 46,5 miljoen
frank)
VERANTWOORDING
In plaats van te kiezen voor de integratie van niet-Europese
vreemdelingen in onze maatschappij, dient dringend werk gemaakt
te worden van de organisatie van de begeleide terugkeer van de
overgrote meerderheid van deze niet-Europese vreemdelingen naar
hun landen van herkomst.

ORGANISATIEAFDELING 35
Administratieve Ondersteuning
PROGRAMMA 40
Algemeen Onderwijs en Vorming
Het niet-gesplitste krediet "4.917,2 miljoen frank" brengen
op "4.914,7 miljoen frank".
(Verlaging met 2,5 miljoen frank)
VERANTWOORDING
De verlaging van dit programma komt overeen met het bedrag dat
voorzien wordt voor het project "Jeugd, democratie en verdraagzaamheid".
In plaats van te kiezen voor de integratie van niet-Europese
vreemdelingen in onze maatschappij, dient dringend werk gemaakt
te worden van de organisatie van de begeleide terugkeer van de
overgrote meerderheid van deze niet-Europese vreemdelingen naar
hun landen van herkomst.
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ORGANISATIEAFDELING 39
Diensten van de Secretaris-generaal
PROGRAMMA 20
Coördinatie beleid en gegevensbeheer
Het niet-gesplitste krediet "1.154,6 miljoen frank" brengen
op "251,1 miljoen frank".
(Verlaging met 903,5 miljoen frank)
VERANTWOORDING
De verlaging van dit programma komt overeen met het bedrag
voorzien voor het onderwijsvoorrangsbeleid, migrantenbeleid en
kansarmoede.
In plaats van te kiezen voor de integratie van niet-Europese
vreemdelingen in onze maatschappij, dient dringend werk gemaakt
te worden van de organisatie van de begeleide terugkeer van de
overgrote meerderheid van deze niet-Europese vreemdelingen naar
hun landen van herkomst.

ORGANISATIEAFDELING 41
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
PROGRAMMA 70
Maatschappelijk welzijn
Het niet-gesplitste krediet "3.819,7 miljoen frank" brengen
op "3.561,7 miljoen frank".
(Verlaging met 258,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
De verlaging van dit programma komt overeen met de subsidies
voorzien voor diensten en instellingen werkende met culturele en etnische minderheden, alsmede in het kader van de gezinshereniging ;
subsidies voor het overlegcentrum voor integratie van vluchtelingen
v.z.w. ; voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van integratie-activiteiten en subsidies aan openbare diensten en instellingen
werkende met culturele en etnische minderheden.
In plaats van te kiezen voor de integratie van niet-Europese
vreemdelingen in onze maatschappij, dient dringend werk gemaakt
te worden van de organisatie van de begeleide terugkeer van de
overgrote meerderheid van deze niet-Europese vreemdelingen naar
hun landen van herkomst.

PROGRAMMA 80
Integratie Kansarmen
Het ordonnanceringskrediet "158,0 miljoen frank" brengen
op "104,2 miljoen frank".
(Verlaging met 53,8 miljoen frank)
VERANTWOORDING
De verlaging van dit programma komt overeen met het bedrag dat
voorzien is voor het fonds voor de integratie van kansarmen.
In plaats van te kiezen voor de integratie van niet-Europese
vreemdelingen in onze maatschappij, dient dringend werk gemaakt
te worden van de organisatie van de begeleide terugkeer van de
overgrote meerderheid van deze niet-Europese vreemdelingen naar
hun landen van herkomst.
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ORGANISATIEAFDELING 43
Administratie Sociaal Cultureel Werk
PROGRAMMA 20
Volksontwikkeling en Bibliotheken
Het niet-gesplitste krediet "3.535,7 miljoen frank" brengen
op "3.526,9 miljoen frank".
(Verlaging met 8,8 miljoen frank)
VERANTWOORDING
De verlaging van dit programma komt overeen met de subsidie
voorzien voor het intercultureel centrum voor migranten.
In plaats van te kiezen voor de integratie van niet-Europese
vreemdelingen in onze maatschappij, dient dringend werk gemaakt
te worden van de organisatie van de begeleide terugkeer van de
overgrote meerderheid van deze niet-Europese vreemdelingen naar
hun landen van herkomst.

ORGANISATIEAFDELING 53
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden
PROGRAMMA 10
Lokale en Regionale Besturen
Het niet-gesplitste krediet "52.818,9 miljoen frank" brengen op "54.092,0 miljoen frank".
(Verhoging met 1.273,1 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Het Sociaal Impulsfonds beschikt slechts over zeer beperkte middelen die op geen enkel moment zullen volstaan om de grootstedelijke problematiek op te lossen. Het Vlaams Blok is van mening dat de
middelen die momenteel gebruikt worden voor allerlei integratieprojecten voor vreemdelingen, beter besteed kunnen worden door ze
over te hevelen naar het Sociaal Impulsfonds.

Filip DEWINTER

