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I. AMENDEMENT

11. AMENDEMENT

voorgesteld door de heer Jos Stassen

voorgesteld door mevrouw Ria Van Den Heuvel

TABEL

TABEL

AFDELING I

AFDELING I

Begrotingskredieten

Begrotingskredieten

ORGANISATIEAFDELING 41

ORGANISATIEAFDELING 41

Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

Administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn

PROGRAMMA 50

PROGRAMMA 70

Gehandicaptenzorg

Maatschappelijk Welzijn

Het niet gesplitste krediet "27.299,5 miljoen frank"
brengen op "27.349,5 miljoen frank".

Het niet gesplitste krediet "1.833,9 miljoen frank"
brengen op "1.928,9 miljoen frank".

(Verhoging met 50,0 miljoen frank)

(Verhoging met 95,0 miljoen frank)

VERANTWOORDING

VERANTWOORDING

De verhoging van het budget voor gehandicaptenzorg dient
geaffecteerd te worden naar de Vlaamse instelling van
openbaar nut (type sui generis), namelijk het Vlaams Fonds
voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
(VFSIPH). Het Vlaams Fonds dient deze verhoging te
gebruiken om de uitgaven voor semi-internaten (artikel
832.512 onder hoofdstuk 12, nl. Maatschappelijke dienstverlening aan personen met een handicap) te verhogen met
50 miljoen frank.
Deze verhoging is dringend nodig om de desastreuze gevolgen van de besparingen binnen de post semi-internaten
(nog doorgevoerd door de vorige minister van Welzijn) te
corrigeren. De besparingen op de werkingskosten en de
kosten voor het betrekken van de gebouwen dreigen het
zorgaanbod "semi-internaat" serieus af te bouwen.
Het evaluatie-onderzoek door het Vlaams Fonds kan doorgaan "zonder het behoud" van de besparingen. De minister
kan op basis van dit onderzoek en in overleg met de raad
van bestuur van het Vlaams Fonds uit dit onderzoek de
gepaste conclusies trekken.

Dit amendement beoogt een extra impuls te geven om het
Algemeen Welzijnswerk beter te wapenen om aan het toenemend appel aan deze sector tegemoet te komen. De verhoging die reeds in de begroting is ingeschreven komt
slechts tegemoet aan het wegwerken van de structurele
tekorten '97 en aan het definitief erkennen van de overblijvende centra (blinde vlekken).
De extra middelen worden aangewend voor onder andere :
een betere omkadering van het ambulant welzijnswerk voor
minderjarigen en jongvolwassenen (JAC's) door toevoeging van extra jeugdwelzijnswerkers met de opdracht om
het recht op hulpverlening voor minderjarigen specifiek op
te nemen; verdere subsidiëring van de bestaande kinder- en
jongerentelefoons en hun overleg, ook na 31 december
1996 en de verdere uitbouw van de telefoon; ombouw van
de éénmalige experimentele naar een permanente subsidiëring van de kinderrechtswinkels en de uitbouw ervan in de
overige provincies; bijkomende erkenning van centra voor
justitieel welzijnswerk met voldoende personeelsbezetting;
bijkomende middelen voor de oprichting van 4 nieuwe centra slachtofferhulp, uitbreiding van het aantal medewerkers
per centrum, uitbreiding van de staf Slachtofferhulp Vlaanderen, en middelen voor de ondersteuning en vorming van
de vrijwilligerswerking.

Jos STASSEN
Ria VAN DEN HEUVEL
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HL AMENDEMENT

IV. AMENDEMENT

voorgesteld door de heren Marino Keulen,
Herman Lauwers en Jos Stassen

voorgesteld door mevrouw Nelly Maes
en de heer Jos Stassen

TABEL

TABEL

AFDELING I

AFDELING I

Begrotingskredieten

Begrotingskredieten

ORGANISATIEAFDELING 45

ORGANISATIEAFDELING 45

Administratie Cultuur

Administratie Cultuur

PROGRAMMA 20

PROGRAMMA 40

Volksontwikkeling en Bibliotheken

Muziek, Letteren en Podiumkunsten

Het niet gesplitste krediet "3.755,4 miljoen frank"
brengen op "3.875,4 miljoen frank".

Het niet gesplitste krediet "2.499,8 miljoen frank"
brengen op "2.511,1 miljoen frank".

(Verhoging met 120,0 miljoen frank)

(Verhoging met 11,3 miljoen frank)

VERANTWOORDING

VERANTWOORDING

Op 5 april 1995 werden de decreten op verenigingen, instellingen en diensten door de toenmalige Vlaamse Raad goedgekeurd.
Gezien de nood aan geloofwaardigheid van de decreetgever
dienen deze decreten op de volksontwikkeling uitgevoerd
te worden. Hiervoor dienen de nodige kredieten voorzien
te worden. Voor een minimale uitvoering van deze decreten is er een bijkrediet van 120 miljoen frank noodzakelijk,
te verdelen als volgt : 10 miljoen frank voor de verenigingen; 100 miljoen frank voor de instellingen en 10 miljoen
frank voor de diensten.
1997 is het laatste jaar van de overgangsfase bij de invoering van de nieuwe decreten. Dit betekent dat dit de eindfase is van de budgettaire groei in de sector van de volksontwikkeling. Na deze overgangsfase kan de minister in
samenspraak met de sector en het Vlaams Parlement de
decreten van april 1995 evalueren en indien nodig bijsturen.

Deze verhoging van 11,3 miljoen frank dient te worden
gebruikt om de subsidies aan het Vlaams Theater Instituut
te verhogen van 13,7 tot 25 miljoen frank (45.4 - Basisallocatie 33.48 Subsidies aan het Vlaams Theater Instituut).
Het Vlaams Theater Instituut heeft zijn bestaansreden als
onafhankelijk centrum voor informatie, onderzoek, advies
en promotie voor de Vlaamse podiumkunsten zeer duidelijk bewezen. Tijdens het jongste theaterfestival in Brussel
heeft minister Martens de werking en kwaliteit van het
Vlaams Theater Instituut bewierookt. Door de subsidie op
13,7 miljoen frank te brengen (dezelfde subsidie als 1995)
wordt de situatie voor het Vlaams Theater Instituut
onhoudbaar en dient de dienstverlening van het Vlaams
Theater Instituut drastisch afgebouwd te worden.

Nelly MAES
Jos STASSEN
Marino KEULEN
Herman LAUWERS
Jos STASSEN

