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Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsbrief Brussel
– Beleidsprioriteiten 2007-2008;
– gehoord het antwoord van minister Bert
Anciaux;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° de nodige prioriteit te blijven verlenen aan de
realisatie van de initiatieven op het gebied van
welzijns- en gezondheidszorg in Brussel, in het
bijzonder de realisatie van het strategisch masterplan Woonzorgzones, het virtuele ziekenhuis
Zorgnet en het haalbaarheidsonderzoek met
betrekking tot de polyklinische UZ-antenne in
het zuiden van Brussel;
2° de voortgangsbewaking van de rondetafelconferentie over onderwijs in Brussel te garanderen en, vanuit de coördinerende bevoegdheid
van het Vlaams-Brusselbeleid, mee te zorgen
voor de uitbouw van de flankerende maatregelen die nodig zijn voor de kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlandstalige onderwijs,
in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de actoren uit het brede werkveld;
3° het gemeenschapsbeleid voor Brussel en voor
de Rand nog meer op elkaar af te stemmen en
zo te versterken, in het bijzonder op het vlak
van:
a) de communicatie en de promotie van en
over het netwerk van voorzieningen, organisaties en instellingen;
b) de ontwikkeling van expertise op het vlak
van Nederlands als tweede taal;
4° het overleg en de samenwerking met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie inhoudelijk en strategisch voort te zetten en de respectieve bevoegde collegeleden te betrekken bij de
beleidsinitiatieven van de Vlaamse Gemeenschap voor haar hoofdstad;
5° voortdurend toe te zien op de toepasbaarheid
van decreten in Brussel en daarover het advies
in te winnen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en, waar mogelijk, overleg te plegen
met de schepenen bevoegd voor Nederlandsta-

lige Aangelegenheden in Brussel, en in het verlengde daarvan de Brusseltoets te verfijnen en
te systematiseren binnen de RIA (reguleringsimpactanalyse).

––––––––––––––––––––

