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Samenstelling van de commissie:
Voorzitter: de heer Jan Penris.
Vaste leden:
mevrouw Hilde De Lobel, de heren Jan Penris, Wim Van
Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Christian
Verougstraete;
mevrouw Cathy Berx, de heren Carl Decaluwe, Tom
Dehaene, mevrouw Veerle Heeren;
mevrouw Dominique Guns, de heren Hugo Philtjens, Bob
Verstraete;
de dames Else De Wachter, Michèle Hostekint, de heer Jan
Roegiers.
Plaatsvervangers:
mevrouw Agnes Bruyninckx, de heren Felix Strackx, Erik
Tack, Roland Van Goethem, John Vrancken;
de heer Dirk de Kort, de dames Cindy Franssen, Monica Van
Kerrebroeck, de heer Johan Verstreken;
de dames Hilde Eeckhout, Anne Marie Hoebeke, Laurence
Libert;
de heer Chokri Mahassine, mevrouw Els Robeyns, de heer Jo
Vermeulen.
Toegevoegde leden:
de heer Gino De Craemer;
mevrouw Vera Dua.
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DAMES EN HEREN,

dekkend net ontwikkeld worden in Vlaanderen.

De Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen besprak op 20 maart en 10
april 2008 het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2008. De bespreking had betrekking op de bevoegdheid Gelijke Kansen van mevrouw Kathleen Van
Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen.

Daarom vindt de minister het wel goed dat er nu
extra middelen komen voor aangepast vervoer. Het
gaat om een half miljoen euro extra in totaal. Daarvan gaan er 200.000 rechtstreeks naar De Lijn voor
de voortzetting van de proefprojecten in Mol en
Leopoldsburg. Het saldo van 300.000 komt in afwachting van de overheveling naar Mobiliteit voorlopig nog op de begroting Gelijke Kansen, om de
grootste noden te lenigen zoals een indexaanpassing.

I. TOELICHTING DOOR MEVROUW KATHLEEN
VAN BREMPT, VLAAMS MINISTER VAN
MOBILITEIT, SOCIALE ECONOMIE EN
GELIJKE KANSEN
De minister wijst erop dat Gelijke Kansen een beleidsdomein is met heel bescheiden middelen. Waar
andere beleidsdomeinen begrotingsmiddelen hebben
die in de miljoenen euro’s lopen, blijft het bij Gelijke Kansen beperkt tot honderdduizenden. Daarom is
de minister verheugd dat zij nu een extra initiatief
kan nemen. Er komt 300.000 euro extra voor de subsidies in het kader van de mobiliteit van personen
met een handicap.
De minister schetst de achtergrond van die subsidies.
Het betreft een beleidsmaatregel die is gestart in
2001 en die de bedoeling had personen met een handicap die geen gebruik kunnen maken van het reguliere openbaar vervoer, een oplossing te bieden met
aangepast vervoer. Dat ging om een budget dat, na
verhoging in 2003, net onder het miljoen euro zat.
Volgens de minister is het beleidsdomein van het
aangepast vervoer een zorgenkind gebleven. Zij is er
overigens van overtuigd dat het aangepast vervoer
niet thuishoort bij Gelijke Kansen. En bovendien
zijn de beschikbare middelen niet voldoende voor
een structurele aanpak van de nood aan aangepast
vervoer van personen met ernstige mobiliteitsproblemen. Vandaar dat de minister werkt aan een hervorming van het aangepast vervoer; daarover is al
uitvoerig van gedachten gewisseld in de commissie1.
De minister heeft de intentie het aangepast vervoer
over te hevelen naar het beleidsdomein Mobiliteit,
waarvoor zij ook bevoegd is. Het is de bedoeling dat
De Lijn van dat aangepast vervoer de coördinatie
krijgt en daarvoor het bestaande systeem van belbussen inschakelt, aangevuld met taxi’s en dergelijke
meer. Op die manier moet er gradueel een gebieds1

Zie de besprekingen van de beleidsbrief Gelijke Kansen in
de vorige jaren: Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 15/6-K, p. 18,
Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 15/4-K, p. 52 e.v., en Parl. St.
Vl. Parl. 2005-06, nr. 15/4-K, p.12.

De minister concludeert dat het gaat om een kleine
begrotingsaanpassing, die toch voor de sector van
het aangepast vervoer een niet onbelangrijk signaal
inhoudt.
II. BESPREKING
Mevrouw Else De Wachter beaamt dat de relatief
kleine begrotingsaanpassing wel heel belangrijk is
voor de doelgroep van personen met ernstige mobiliteitsproblemen. Zij feliciteert de minister met dat
initiatief en hoopt dat het beleid van de minister inspirerend mag werken voor het federale beleidsniveau. Bij de NMBS is er immers nog heel veel werk
aan de winkel om het treinvervoer toegankelijk te
maken voor personen met een handicap. Spreekster
ziet daar weinig vooruitgang.
Namens de fractie van Vlaams Belang kondigt de
heer Jan Penris aan dat zij niet gaan dwarsliggen.
III. INDICATIEVE STEMMING
Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het
het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 wordt bij
indicatieve stemming aangenomen met 9 stemmen
bij 2 onthoudingen.

De verslaggever,
Else DE WACHTER

De voorzitter,
Jan PENRIS

