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ONTWERP VAN DECREET
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
VERSLAG
namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken,
Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
uitgebracht door mevrouw Linda Vissers en de heer Jan Verfaillie
(Hoofdstuk XVIII– Schenking meubilair aan onderwijsnetten
Hoofdstuk XIX – DAB Overheidspersoneel
Hoofdstuk XX – DAB ICT
Hoofdstuk XXII – Vlaams Provinciefonds
Hoofdstuk XXVI – Fondsen Personeelsleden met Verlof voor Opdracht)
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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden,
Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie besprak op 21 en 28
november 2006 het ontwerp van decreet houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007. De
bespreking had betrekking op volgende hoofdstukken:
– hoofdstuk XVIII: Schenking meubilair aan onderwijsnetten;
– hoofdstuk XIX: DAB Overheidspersoneel;
– hoofdstuk XX: DAB ICT;
– hoofdstuk XXII: Vlaams Provinciefonds;
– hoofdstuk XXVI: Fondsen Personeelsleden met
Verlof voor Opdracht.

Hoofdstuk XVIII – Schenking meubilair aan onderwijsnetten
De heer Jef Tavernier vindt dit een eigenaardig
hoofdstuk. Het onderwerp zou alvast een interessante discussie hebben kunnen opleveren in de commissie Onderwijs, niet in het minst om te kijken welke
de rol is van de onderwijsnetten in het onderwijslandschap.
De spreker merkt op dat de bepaling is aangepast na
opmerkingen van de Raad van State. Uit de lezing
van de bepalingen kan men afleiden dat men meer en
meer het bestaan van de onderwijsnetten erkent. Op
het ogenblik dat de minister iets bepaalt, spreekt men
van centralisme. Als de minister delegeert naar de
koepels, die dan de verdere verdeling moeten doen, is
er blijkbaar plots geen sprake meer van centralisme.
De spreker ziet hier een abdicatie van de overheid in.
In plaats van het meubilair te schenken aan de scholen, wordt het geschonken aan de onderwijskoepels.
De Raad van State heeft opgemerkt dat men als
decreetgever moet zeggen hoe men gaat verdelen,
want gewoon wegschenken kan niet. De Vlaamse
Regering heeft een zinnetje toegevoegd aan het
ontwerp, maar de heer Tavernier betwijfelt of dat
voldoende is om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State.
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De spreker vermoedt dat het hier niet gaat om een
verdeling van echt belangrijke zaken. Het belang van
de verdeling zou men kunnen afleiden uit de inventaris. Die zou oorspronkelijk meegedeeld worden
aan de Vlaamse Regering. Volgens het nieuwe artikel wordt de inventaris niet meer meegedeeld aan de
Vlaamse Regering en evenmin aan het parlement,
maar wel aan de netten. De spreker zou die inventaris graag ook ontvangen. Bovendien vraagt hij zich
af waarom de verdeling via de netten moet verlopen.
De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van
Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme antwoordt dat de tekst, in overleg met minister van Onderwijs Vandenbroucke, inderdaad werd
aangepast na de opmerking van de Raad van State
dat de decreetgever de verdelingscriteria moet bepalen. Volgens de minister is dat bezwaar opgevangen
door het nieuwe artikel 72, waarin er sprake is van
het aantal instellingen en het aantal personeelsleden
als verdelingscriterium. De minister benadrukt dat
het niet om grote hoeveelheden meubilair gaat.
De heer Jef Tavernier verwijst naar de oorspronkelijke tekst waarin stond dat de inventaris van het
meubilair aan de Vlaamse Regering zou worden
voorgelegd. In de nieuwe tekst is dat niet opgenomen.
De spreker vindt de verdelingscriteria bovendien te
algemeen. Ronduit storend vindt hij het feit dat het
meubilair niet aan de scholen maar aan de tussenschakels wordt gegeven.
De minister begrijpt de zorg van de heer Tavernier.
IVA Facilities zal een inventaris maken van het
niet-herbruikt meubilair. Uiteindelijk gaat het om
niet zoveel meubilair. Als men het rechtstreeks aan
de scholen zou verdelen, zou dat een enorme administratieve rompslomp met zich meebrengen. Men
mag van een mug geen olifant maken. De gekozen
verdeelsleutel heeft uiteindelijk tot doel tot een snelle
en efficiënte verdeling te komen. Een snelle oplossing
voor het meubilair laat de IVA ook toe het betrokken
gebouw te ontruimen.
De heer Jef Tavernier meent dat het efficiënter zou
zijn geweest als men een inventaris had gemaakt en
men de scholen de mogelijkheid had gegeven het
meubilair dat zij wensen te kopen.
Hoofdstuk XVIII wordt aangenomen met 8 stemmen
tegen 3.
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Hoofdstuk XIX – DAB Overheidspersoneel
Dit hoofdstuk wordt zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen tegen 3.

Hoofdstuk XX – DAB ICT
Dit hoofdstuk wordt zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen tegen 3.

Hoofdstuk XXII – Vlaams Provinciefonds
Dit hoofdstuk wordt zonder opmerkingen aangenomen met 9 stemmen tegen 4.

Hoofdstuk XXVI – Fondsen Personeelsleden met Verlof voor Opdracht
Dit hoofdstuk wordt zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen tegen 3.

De verslaggevers,

De voorzitter,

Linda VISSERS
Jan VERFAILLIE

Kurt DE LOOR

––––––––––––––––

