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Zitting 2006-2007
26 juni 2007

VOORSTEL VAN DECREET
– van de heer Tom Dehaene, mevrouw Vera Jans, de heren Robert Voorhamme
en Bart Caron en de dames Vera Van der Borght en Helga Stevens –
houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning
AMENDEMENTEN

______
Zie:
1178 (2006-2007)
– Nr. 1: Voorstel van decreet

3213
WEL
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AMENDEMENT Nr. 1

AMENDEMENT Nr. 3

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

voorgesteld door de heer Tom Dehaene,
de dames Vera Jans en Sonja Claes,
de heren Robert Voorhamme en Bart Caron
en mevrouw Vera Van der Borght

Artikel 5

Hoofdstuk IVbis (nieuw)

In het eerste lid, 12°, op de tweede regel, tussen de
woorden “artikel 7,” en “artikel 13” de woorden “artikel 8, §1, eerste lid,” invoegen.

Een hoofdstuk IVbis, dat bestaat uit een artikel 9bis en
een artikel 9ter, invoegen, dat luidt als volgt:
“HOOFDSTUK IVbis

VERANTWOORDING
Op die manier wordt elke twijfel weggenomen omtrent de
vraag of centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning ook
uitgenodigd moeten worden voor het lokaal overleg opvoedingsondersteuning (uiteraard voor zover ze actief zijn in
de betrokken gemeente of in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad).

Provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning
en het steunpunt opvoedingsondersteuning
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Artikel 9bis

______________________________

De Vlaamse provincie die een provinciaal steunpunt
opvoedingsondersteuning opstart of uitbouwt, voldoet
aan de volgende voorwaarden:

AMENDEMENT Nr. 2

1° het wordt georganiseerd onder de bevoegdheid van
de deputatie;

voorgesteld door de dames Marijke Dillen,
Gerda Van Steenberge en Greet Van Linter
en de heren Felix Strackx en Erik Tack

Artikel 7
Dit artikel schrappen.
VERANTWOORDING
Artikel 6 voorziet duidelijke voorwaarden waaraan de lokale
samenwerkingsverbanden moeten beantwoorden. Als aan de
voorwaarden niet wordt beantwoord, komen er geen subsidies.
Een bijkomend kwaliteitslabel is bijgevolg overbodig.

______________________

2° het vervult minstens de volgende opdrachten:
a) in overleg met de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning:
– het faciliteert intergemeentelijke of regionale
samenwerking rond opvoedingsondersteuning;
– het stelt initiatieven inzake opvoedingsondersteuning, gelegen buiten de centrumsteden, in
staat om op te starten;
– het bundelt goede praktijkvoorbeelden en
maakt ervaringsuitwisseling mogelijk;
b) in overleg met het Vlaams Expertisecentrum
voor Opvoedingsondersteuning: het zorgt mee
voor de provinciale verspreiding van informatie
en materiaal voor iedereen die professioneel of
op vrijwillige basis opvoedingsondersteuning
biedt.
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Artikel 9ter
De Vlaamse Gemeenschapscommissie die een steunpunt opvoedingsondersteuning opstart of uitbouwt,
voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° het wordt georganiseerd onder de bevoegdheid van
het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
2° het vervult minstens de volgende opdrachten:
a) in overleg met de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning:
– het faciliteert samenwerking rond opvoedingsondersteuning;
– het stelt initiatieven inzake opvoedingsondersteuning in staat om op te starten;
– het bundelt goede praktijkvoorbeelden en
maakt ervaringsuitwisseling mogelijk;
b) in overleg met het Vlaams Expertisecentrum
voor Opvoedingsondersteuning: het zorgt mee
voor de verspreiding in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad van informatie en materiaal
voor iedereen die professioneel of op vrijwillige
basis opvoedingsondersteuning biedt.”.
VERANTWOORDING

Stuk 1178 (2006-2007) – Nr. 2

1. faciliteren van intergemeentelijke of regionale samenwerking:
de faciliterende rol van de provincies is complementair
aan de opdrachten die de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning op zich nemen. Waar een basisaanbod
opvoedingsondersteuning vraagt om intergemeentelijke of
regionale samenwerking, kan het provinciaal steunpunt
opvoedingsondersteuning, in overleg met de Vlaamse
coördinator opvoedingsondersteuning, de relevante actoren samenbrengen. Het provinciaal steunpunt opvoedingsondersteuning biedt logistieke ondersteuning aan de
intergemeentelijke en regionale netwerken. Deze ondersteuning kan bestaan uit het ter beschikking stellen van
lokalen, vergaderruimten of materialen;
2. voeren van een impulsbeleid buiten de centrumsteden:
wanneer de provincie een provinciaal steunpunt opstart
of uitbouwt, dan dient zij initiatieven inzake opvoedingsondersteuning, gelegen buiten de centrumsteden, in staat
te stellen om op te starten. De provincies leveren een bijdrage aan de kwaliteit van opvoedingsondersteuning op
het intergemeentelijke niveau via een impulsbeleid. De
ondersteuning gebeurt via subsidiestromen, inhoudelijke
en logistieke steun. Het impulsbeleid bestrijkt deze drie
terreinen;
3. goede praktijkvoorbeelden en ervaringsuitwisseling:
het provinciaal steunpunt opvoedingsondersteuning bundelt goede praktijkvoorbeelden en maakt ervaringsuitwisseling mogelijk. Ook dit gebeurt steeds in afstemming
met de Vlaamse coördinator opvoedingsondersteuning.
Nieuwe noden, behoeften en ontwikkelingen worden overgemaakt aan het Vlaamse beleidsniveau;
4. verspreiden van informatie en materiaal voor intermediairen:

Dit amendement strekt ertoe om de bestaande rol die provincies vervullen op het vlak van opvoedingsondersteuning te
erkennen. Deze rol vloeit voort uit het kerntakendebat. Indien
een provincie een provinciaal steunpunt opvoedingsondersteuning organiseert, dienen een aantal minimumopdrachten te
worden vervuld, dit steeds in overleg met de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning. Dit is ingegeven door het
algemene opzet van de indieners van het voorstel van decreet
om het aanbod aan opvoedingsondersteuning te stroomlijnen.
De provincies voorzien voor de uitvoering van deze rol zelf
personeel en werkingsmiddelen.

waar het Vlaamse Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning de opdracht heeft om basisinformatie te
ontwikkelen over opvoedingsondersteuning, staan de
provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning mee in
voor het gericht verspreiden van deze informatie. Bovendien kunnen intermediairen bij het provinciaal steunpunt
opvoedingsondersteuning terecht voor achtergrondinformatie, materiaal en methodieken. Het provinciaal steunpunt opvoedingsondersteuning maakt hiervoor gebruik
van het materiaal van het Vlaamse Expertisecentrum voor
Opvoedingsondersteuning.

Een provinciaal steunpunt opvoedingsondersteuning valt
onder de bevoegdheid van de deputatie en biedt een dienstverlening op de tweede lijn aan. Dit gebeurt in afstemming
met het Vlaamse Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning.

Het voorstelde artikel 9ter herneemt bij wijze van analogie
de bepalingen van het voorgestelde artikel 9bis, waardoor de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, inzake het organiseren van
een steunpunt opvoedingsondersteuning, dezelfde rol kan vervullen als de provincies.

De minimaal te vervullen opdrachten zijn:

______________________________
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AMENDEMENT Nr. 4

AMENDEMENT Nr. 6

voorgesteld door de dames Marijke Dillen,
Gerda Van Steenberge en Greet Van Linter
en de heren Felix Strackx en Erik Tack

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

Artikel 11
Artikel 16
§1 vervangen door wat volgt:
Een 1°bis en 1°ter invoegen, die luiden als volgt:
“§1. Er wordt een Vlaams Expertisecentrum voor
Opvoedingsondersteuning opgericht dat bestaat uit een
adviescomité en een operationele cel.”.

“1°bis de provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning als bedoeld in artikel 9bis;

VERANTWOORDING

1°ter het steunpunt opvoedingsondersteuning als
bedoeld in artikel 9ter;”.

Niet alleen Kind en Gezin mag hier de exclusieve partner zijn.
Ofwel worden alle betrokken partners vermeld, ofwel geen.

______________________________

AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door de heer Tom Dehaene,
mevrouw Vera Jans, de heren Robert Voorhamme
en Bart Caron en de dames Vera Van der Borght
en Helga Stevens

______________________________

AMENDEMENT Nr. 7
voorgesteld door de dames Marijke Dillen,
Gerda Van Steenberge en Greet Van Linter
en de heren Felix Strackx en Erik Tack

Artikel 20
Dit artikel schrappen.

Artikel 16
VERANTWOORDING

In het eerste lid, op de derde regel, na het woord
“over”, de woorden “en maakt een evaluatie van”
invoegen.

Er is geen reden om een bepaalde datum voorop te stellen.
Daarenboven is 1 juli 2007 geen haalbare datum.

VERANTWOORDING

______________________________

Er wordt verduidelijkt dat deze tweejaarlijkse verslaggeving
ook een evaluatie moet bevatten van de werking en activiteiten van het lokaal overleg opvoedingsondersteuning, de provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning, het steunpunt
opvoedingsondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de opvoedingswinkels, de Vlaamse coördinatoren
opvoedingsondersteuning en de initiatieven inzake voorlichting, opleiding, vorming of training en het Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning.

______________________________
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AMENDEMENT Nr. 8
voorgesteld door de heer Tom Dehaene,
mevrouw Vera Jans, de heren Robert Voorhamme
en Bart Caron en de dames Vera Van der Borght
en Helga Stevens

Artikel 20
De datum “1 juli” vervangen door de datum “1 augustus”.

______________________________
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