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VLAAMSE RAAD
ZITTING 1995-1996

29 NOVEMBER 1995

ONTWERP VAN DECREET
houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

AMENDEMENTEN

TABEL
AFDELING I
Begrotingskredieten
TITEL I
Lopende en Kapitaaluitgaven
I. AMENDEMENTEN
voorgesteld door mevrouw Marleen Vanderpoorten,
mevrouw Sonja Van Lindt en de heer Roland Deswaene
ORGANISATIEAFDELING 34
Administratie Permanente Vorming
PROGRAMMA 40
Basiseducatie
Het niet-gesplitste krediet "464,0 miljoen frank" brengen
op "499,0 miljoen frank".
(Verhoging met 35,0 miljoen frank)
Zie :
15 (BZ 1995)
— Nr. 1 : Ontwerp van decreet
— Nrs. 2 tot 8 : Amendementen
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ORGANISATIEAFDELING 41
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
PROGRAMMA 70
Maatschappelijk Welzijn
Het niet-gesplitste krediet "3.819,7 miljoen frank" brengen
op "3.784,7 miljoen frank".
(Verlaging met 35,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Van de begroting van het departement Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, Organisatieafdeling 41 Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Programma, 70 Maatschappelijk Welzijn, Basisallocatie 33.14 Subsidie voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van integratie-activiteiten wordt een bedrag van 35 miljoen frank overgeheveld naar de begroting van het departement Onderwijs, Organisatieafdeling 34 Administratie permanente vorming,
Programma 40, Basiseducatie, Basisallocatie 01.01.
Het aanleren van de Nederlandse taal is een essentieel element in
de integratie van allochtonen in de Vlaamse samenleving. Teneinde
die integratie te bevorderen heeft de Vlaamse regering gedurende
twee jaar financiële injecties voorzien voor bijkomende taallessen
voor migranten (additionele middelen Nederlands tweede taal).
Deze kredieten stelden de centra voor volwassenenonderwijs in staat
in te spelen op de stijgende vraag naar NT2. Dit jaar heeft de Vlaamse regering echter de bijkomende kredieten niet meer voorzien in het
onderwijsbudget.
Hierdoor valt een essentieel bestanddeel van het voorrangsbeleid
in het water. Deze beleidskeuze staat haaks op de reële maatschappelijke behoefte. Opdat de bestaande projecten bestendigd zouden
kunnen worden dient opnieuw 35,0 miljoen frank voorzien te worden
voor de centra voor basiseducatie. Deze middelen worden overgeheveld van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en
meer in het bijzonder van het Programma Maatschappelijk Welzijn,
subsidie voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van integratie-activiteiten. NT2 is een integratie-activiteit bij uitstek en het
globaal budget blijft status-quo.

Marleen VANDERPOORTEN
Sonja VAN LINDT
Roland DESWAENE
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II. AMENDEMENT
voorgesteld door de heren Ludo Sannen en Kris Van Dijck
ORGANISATIEAFDELING 34
Administratie Permanente Vorming
PROGRAMMA 40
Basiseducatie
Het niet-gesplitste krediet "464,0 miljoen frank" brengen
op "499,0 miljoen frank".
(Verhoging met 35,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Gedurende twee jaar waren er extra kredieten, de zogenaamde
additionele middelen Nederlands Tweede Taal, voorzien om bijkomende taallessen voor migranten te organiseren in zeven centra voor
basiseducatie. De bedoeling was om tegemoet te komen aan de
vraag naar bijkomend aanbod NT2 in een aantal steden (Antwerpen,
Gent, Brussel, Genk) en regio's (West-Limburg, Midden-Brabant en
Maasland). Het aanleren van de Nederlandse taal is voor migranten
en vluchtelingen immers essentieel om zich te kunnen integreren in
onze samenleving. Om dit initiatief verder te kunnen zetten, daar de
behoefte meer dan duidelijk aangetoond is, is het wenselijk dat dit
bijkomend bedrag (35 miljoen frank) ingeschreven wordt in de begroting. Zo kunnen de begonnen initiatieven verder worden gezet en
is het cursusaanbod verzekerd voor volgend jaar.

Ludo SANNEN
Kris VAN DIJCK
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III. AMENDEMENTEN
voorgesteld door mevrouw Yolande Avontroodt,
mevrouw Patricia Ceysens en de heer Etienne De Groot
ORGANISATIEAFDELING 34
Administratie Permanente Vorming
PROGRAMMA 40
Basiseducatie
Het niet-gesplitste krediet "464,0 miljoen frank" brengen
op "499,0 miljoen frank".
(Verhoging met 35,0 miljoen frank)

ORGANISATIEAFDELING 41
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
PROGRAMMA 70
Maatschappelijk Welzijn
Het niet-gesplitste krediet "3.819,7 miljoen frank" brengen
op "3.784,7 miljoen frank".
(Verlaging met 35,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Van de begroting van het departement Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur, Organisatieafdeling 41 Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, Programma, 70 Maatschappelijk Welzijn, Basisallocatie 33.14 Subsidie voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van integratie-activiteiten wordt een bedrag van 35 miljoen frank overgeheveld naar de begroting van het departement Onderwijs, Organisatieafdeling 34 Administratie permanente vorming,
Programma 40, Basiseducatie, Basisallocatie 01.01.
Het aanleren van de Nederlandse taal is een essentieel element in
de integratie van allochtonen in de Vlaamse samenleving. Teneinde
die integratie te bevorderen heeft de Vlaamse regering gedurende
twee jaar financiële injecties voorzien voor bijkomende taallessen
voor migranten (additionele middelen Nederlands tweede taal).
Deze kredieten stelden de centra voor volwassenenonderwijs in staat
in te spelen op de stijgende vraag naar NT2. Dit jaar heeft de Vlaamse regering echter de bijkomende kredieten niet meer voorzien in het
onderwijsbudget.
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Hierdoor valt een essentieel bestanddeel van het voorrangsbeleid
in het water. Deze beleidskeuze staat haaks op de reële maatschappelijke behoefte. Opdat de bestaande projecten bestendigd zouden
kunnen worden dient opnieuw 35,0 miljoen frank voorzien te worden
voor de centra voor basiseducatie. Deze middelen worden overgeheveld van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en
meer in het bijzonder van het Programma Maatschappelijk Welzijn,
subsidie voor de aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van integratie-activiteiten. NT2 is een integratie-activiteit bij uitstek en het
globaal budget blijft status-quo.

Yolande AVONTROODT
Patricia CEYSENS
Etienne DE GROOT

