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LEGENDE:
Commissies
FIN
BIN
BUI
CUL
ECO
LEE
SLAN
OND
OPE
WEL
WON

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Decreetsevaluatie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en
Toerisme
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed
Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
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AMENDEMENT Nr. 15
voorgesteld door de heren Jan Loones, Johan Verstreken en Jacky Maes, mevrouw Stern
Demeulenaere en de heer Bart Caron

HOOFDSTUK XXIXbis (nieuw)
Een hoofdstuk XXIXbis, dat bestaat uit artikel 90bis, invoegen, dat luidt als volgt:
“HOOFDSTUK XXIXbis
Wijziging van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen
tot begeleiding van de begroting 2004
Artikel 90bis
Artikel 4 van het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 2004 wordt vervangen door wat volgt:
“Artikel 4
Binnen de perken van de begrotingskredieten kunnen, in het kader van toeristische tewerkstelling, personeels- en werkingssubsidies verleend worden aan verenigingen.
De personeelsleden van Toerisme Vlaanderen zijn bevoegd ter plaatse of op stukken de aanvragen te onderzoeken, de naleving van de voorwaarden en de aanwending van de subsidies
te controleren. De in het eerste lid bedoelde verenigingen zijn er toe gehouden op eenvoudig
verzoek van Toerisme Vlaanderen alle nodige informatie te verstrekken die verband houdt met
dit toezicht.
De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van de
subsidies nader.”.”.
VERANTWOORDING
Uit het advies van de Raad van State op het ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende toekenning van subsidies aan toeristische verenigingen voor
de tewerkstelling van personeelsleden, blijkt dat artikel 4 van het decreet van 19 december 2003 geen
rechtsgrond biedt voor de algemene ‘erkenning’ van toeristische verenigingen zoals vermeld in zowel het
voornoemde vigerende besluit als het principieel goedgekeurde ontwerp van besluit. Er wordt dan ook
voorgesteld de term ‘erkenning’, op advies van de Raad, te schrappen uit het betreffende artikel.
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