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I. AMENDEMENTEN
voorgesteld door de heer Felix Strackx

TABEL

betekent. Bovendien beantwoorden verschillende projecten
helemaal niet aan de oorspronkelijke doelstelling en zijn ze
veeleer te bestempelen hetzij als volkomen nutteloos, hetzij
als pure ideologische indoctrinatie.
Door een betere samenwerking met andere organisaties ter
bestrijding van sociale achterstelling (bijvoorbeeld door het
delen van infrastructuur) en door het schrappen van de projecten die niet beantwoorden aan de oorspronkelijke doelstelling kan een ernstige besparing worden gerealiseerd.

AFDELING 1
Begrotingskredieten

PROGRAMMA 70
Maatschappelijk Welzijn

ORGANISATIEAFDELING 41
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

Het niet-gesplitste krediet "1.833,9 miljoen frank"
brengen op "1.287,0 miljoen frank".
(Vermindering met 546,9 miljoen frank)

PROGRAMMA 20
Bijzondere Jeugdbijstand
Het niet-gesplitste krediet "5.580,6 miljoen frank"
brengen op "4.464,48 miljoen frank".
(Vermindering met 1.116,12 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Hoeveel uitgaven in de bijzondere jeugdbijstand worden
veroorzaakt door migrantenjongeren, is door een gebrek
aan uitgesplitste cijfers niet te berekenen, maar bedraagt
zeker heel wat meer dan 20 %.
Door te werken aan een terugkeerbeleid voor niet-Europese vreemdelingen komen er in het programma 41.20 gemakkelijk 1.116,12 miljoen frank vrij die kunnen worden aangewend voor ons eigen volk.

PROGRAMMA 60
Maatschappelijk Opbouwwerk
Het niet-gesplitste krediet "154,9 miljoen frank"
brengen op "77,40 miljoen frank".
(Vermindering met 77,50 miljoen frank)
VERANTWOORDING
De organisaties, instellingen en instituten voor maatschappelijk opbouwwerk hebben tot doel de sociale achterstelling van bepaalde bevolkingsgroepen te bestrijden.
Op vele plaatsen heeft dit geleid tot het bestaan van parallelle structuren met deze die zijn opgericht in het kader van
de kansarmoedebestrijding, hetgeen een onverantwoorde
versnippering en verkwisting van gemeenschapsgelden

VERANTWOORDING
Een groot deel van de middelen van het programma 41.70
Maatschappelijk Welzijn wordt besteed aan vreemdelingen.
Zo is er voor de basisallocatie 4306 (subsidies aan openbare
diensten en instellingen werkende met culturele en etnische
minderheden) 52,70 miljoen frank voorzien. De basisallocatie 3314 (subsidie voor de aanmoediging, organisatie en
ontwikkeling van integratieactiviteiten) kost 173,70 miljoen.
Hoeveel van de middelen van de basisallocatie 3304 (subsidies aan erkende centra en samenwerkingsinitiatieven in
het kader van het algemeen welzijnswerk) er worden
besteed aan migranten, asielzoekers en illegalen, is door
een gebrek aan uitgesplitste cijfers niet te becijferen, maar
bedraagt zeker heel wat meer dan 20 %. Door te werken
aan een terugkeerbeleid voor niet-Europese vreemdelingen
komen er in het programma 41.70 gemakkelijk 546,9 miljoen frank vrij die kunnen worden aangewend voor ons
eigen volk.

ORGANISATIEAFDELING 42
Administratie Gezondheidszorg
PROGRAMMA 10
Volksgezondheid
Het niet-gesplitste krediet "1.331,3 miljoen frank"
brengen op "1.408,75 miljoen frank".
(Verhoging met 77,45 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Hoe langer hoe meer onderzoeken tonen een verontrustende toename aan van het drugsgebruik bij onze jongeren.

3
Met name het gebruik van cannabis dreigt "ingeburgerd" te
geraken. In haar advies nr. 53 van 6 november 1996 spreekt
de jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap zelfs over
"gewoon of geïntegreerd gebruik".
93,20 miljoen frank voor drugpreventie en hulpverlening is
dan ook in deze context absoluut onvoldoende. Een bijna
verdubbeling van de middelen voor drugpreventie is noodzakelijk om een kentering in de bestaande toestand teweeg
te brengen.
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slachtoffers van de oorlog met name ook de Spaanse burgeroorlog en voor de getroffenen van de repressie" te verhogen van 1 miljoen tot 20 miljoen frank.
Reeds sinds 1995 wordt op de begroting telkenmale een
krediet van 10 miljoen frank voorzien voor vermeld doel.
Omwille van het uitblijven van een concrete uitvoeringsregeling, wordt het voorziene krediet van 1996, dat anders
dreigt verloren te gaan voor dit doel, bij het krediet van
1997 opgeteld.

Herman SUYKERBUYK
Jacques TIMMERMANS
Paul VAN GREMBERGEN
Trees MERCKX-VAN GOEY

II. AMENDEMENT
voorgesteld door de heren Herman Suykerbuyk,
Jacques Timmermans en Paul Van Grembergen
en mevrouw Trees Merckx-Van Goey

TABEL

AFDELING I
Begrotingskredieten
ORGANISATIEAFDELING 41
Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn
PROGRAMMA 70
Maatschappelijk Welzijn
Het niet-gesplitste krediet "1.833,9 miljoen frank"
brengen op "1.843,9 miljoen frank".
(Verhoging met 10,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
De bedoeling is om het niet-gesplitste krediet op basisallocatie 33.27 "Allerhande uitgaven in verband met de wegwerking van de sociale en menselijke gevolgen voor de

