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I. AMENDEMENT
voorgesteld door de heren Herman Candries,
Robert Voorhamme, Paul Deprez
en Eddy Schuermans
ONTWERP VAN DECREET
Artikel 51
De bepaling "43. de v.z.w. Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" schrappen.
VERANTWOORDING
Dit centrum wordt opgericht via het programmadecreet bij
de begroting 1997. Aangezien de betreffende artikels uit
het programmadecreet verwijderd werden, wordt punt 43
van artikel 51 zonder voorwerp.

Herman CANDRIES
Robert VOORHAMME
Paul DEPREZ
Eddy SCHUERMANS
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II. AMENDEMENT
voorgesteld door de heren André Denys,
Jef Sleeckx, Christiaan Vandenbroeke
en Jos Stassen
ONTWERP VAN DECREET
Artikel 51
De bepaling "43. de v.z.w. Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" schrappen.
VERANTWOORDING
Dit centrum wordt opgericht via het programmadecreet bij
de begroting 1997. Gezien de Raad van State over dit centrum in het programmadecreet een meer dan vernietigend
advies geeft, kan het niet anders dan dat dit gedeelte uit het
programmadecreet verwijderd wordt. Dit heeft tot gevolg
dat het centrum vervalt en punt 43 van artikel 51 zonder
voorwerp wordt.

André DENYS
Jef SLEECKX
Christiaan VANDENBROEKE
Jos STASSEN
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III. AMENDEMENT
voorgesteld door de heren Francis Vermeiren en
Julien Demeulenaere
TABEL
AFDELING I
Begrotingskredieten
ORGANISATIEAFDELING 53
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden
PROGRAMMA 10
Lokale en Regionale besturen
Het niet-gesplitste krediet "51.615,7 miljoen frank"
brengen op "51.727,7 miljoen frank".
(Verhoging met 112,0 miljoen frank)
VERANTWOORDING
Het decreet van 29 april 1991 voorziet in de jaarlijkse
indexering van het provinciefonds. Die indexering werd in
de memorie van toelichting uitdrukkelijk gemotiveerd.
Reeds bij de begroting 1996 merkte de Raad van State op
dat de nulgroei die voor de begroting 1997 wordt herhaald
er op neerkomt dat een normatieve subsidiëringsregel die
voorziet in een jaarlijkse indexaanpassing van de dotatie
van het Vlaams provinciefonds, voor een bepaalde periode
buiten werking wordt gesteld.
Inhoudelijk menen wij dat voor de bevestiging van de rol
van de provincies minimaal de indexering van de dotatie
aan het provinciefonds aangewezen is.
Bovendien lijkt het ons vanuit een gezonde werking van de
parlementaire democratie en voor een goede verstandhouding met de provinciale partners inconsequent om financiële verbintenissen ten gevolge van principiële beleidslijnen,
die decretaal werden vastgelegd, éénzijdig te wijzigen.
Zeker zo hiervoor geen motivatie in de vorm van een
beleidsombuiging wordt gegeven.

Francis VERMEIREN
Julien DEMEULENAERE

