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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. 23
voorgesteld door de heer Tom Dehaene, de dames Helga Stevens en Vera Jans,
de heren Bart Caron en Bart Van Malderen en mevrouw Vera Van der Borght

HOOFDSTUK XXVbis (nieuw)
Een hoofdstuk XXVbis, bestaande uit artikel 82bis, invoegen, dat luidt als volgt:

“HOOFDSTUK XXVbis
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Artikel 82bis
In het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 18, 3°, derde lid,
worden na de woorden “moeten bewezen worden”, de woorden “, behoudens uitzonderingen
bepaald door de Vlaamse Regering met betrekking tot sommige kostencategorieën met een
beperkte omvang” toegevoegd.
In hetzelfde decreet, artikel 18, 3°, vijfde lid, worden de woorden “bewezen en” geschrapt.”.
VERANTWOORDING
Aanleiding van dit voorstel is dat budgethouders maximum 5% van het toegekende persoonlijke assistentiebudget (PAB) mogen gebruiken om indirecte kosten te vergoeden. Denken we aan de vervoerskosten
van de persoonlijke assistent, een bioscoopticket n.a.v. een bioscoopbezoek enzovoort.
Dit brengt een enorme bewijslast met zich mee, zowel voor de PAB-houder als voor de controlerende
diensten. In het kader van de administratieve vereenvoudiging wordt voorgesteld om de budgethouders
die slechts een beperkte indirecte kost indienen (door de Vlaamse Regering vast te leggen), van deze
bewijslast vrij te stellen.
In het kader van de vernieuwingsoperaties, zoals de zorggradatie, de verdere uitvoering van het PGB enzovoorts kunnen zich nog gelijkaardige situaties voordoen, waarop de Vlaamse Regering dan kan inspelen.
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AMENDEMENT Nr. 24
voorgesteld door de heren Frans Peeters, Marc van den Abeelen,
Jos De Meyer, Jan Peumans en Flor Koninckx

Artikel 32
Een tweede en derde lid toevoegen, die luiden als volgt:
“De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit welke personeelsleden, die tewerkgesteld zijn bij de
managementondersteunende diensten inzake personeelsaangelegenheden, facilitair management, informatie- en communicatietechnologie, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden van het departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, samen
met de goederen die verbonden zijn met hun werking om niet worden overgedragen aan het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal.
De bevoegdheid die in het tweede lid van dit artikel aan de Vlaamse Regering wordt opgedragen, vervalt op de datum van de toewijzing van het personeel samen met de goederen die
verbonden zijn met hun werking.”.
VERANTWOORDING
Op 11 augustus 2006 werd tussen het Vlaamse Gewest en het verzelfstandigd agentschap Waterwegen
en Zeekanaal een samenwerkingsovereenkomst gesloten om, in afwachting van hun overdracht naar het
agentschap Waterwegen en Zeekanaal, 13 personeelsleden met managementondersteunende functies van
de voormalige administratie Algemene Administratieve Diensten van het voormalige LIN, thans het
departement van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, ter beschikking te stellen van voornoemd agentschap.
Daar door het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 houdende de overdracht van sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelsleden
verbonden zijn, de Vlaamse Regering de bevoegdheid die haar krachtens §1 van artikel 35 van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid is verleend, om de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de
rechten en verplichtingen, van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse
Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest aan de extern verzelfstandigde agentschappen, met het oog
op de uitoefening van de hun toegewezen taken, heeft uitgeput, kan deze overdracht enkel nog decretaal
gebeuren.
De oplossing waarvoor geopteerd wordt, bestaat erin de Vlaamse Regering te machtigen de overdracht
van de betrokken personeelsleden te laten geschieden per besluit van de Vlaamse Regering. Deze machtiging wordt evenwel beperkt, naar analogie met hetgeen daaromtrent in artikel 35 van het kaderdecreet
bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 bepaald werd.

––––––––––––––––––––––

