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Aanvullende regeringsverklaring van minister-president
Kris Peeters namens de Vlaamse Regering
Mevrouw de voorzitter,
Leden van de regering,
Dames en heren,
Drie jaar geleden trad een nieuwe Vlaamse Regering aan met een ambitieus programma, gebaseerd
op de gedachte ‘vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen’, met een actieplan voor meer werk,
meer zorg, minder regels, meer participatie, meer
Vlaanderen. Heel wat daarvan is na drie jaar gerealiseerd. Daarom wil ik zeer uitdrukkelijk mijn dank
uitspreken aan mijn voorganger Yves Leterme, die
op inspirerende wijze deze Vlaamse Regering heeft
voorgezeten met het oog op goed bestuur ten voordele van alle Vlamingen, en ook aan Inge Vervotte
die op het domein van Welzijn van Vlaanderen een
zorgzamere samenleving heeft gemaakt. De prestaties van deze Vlaamse Regering zijn maar mogelijk
geweest dankzij de volledige ploeg van regeringsleden
die als een hecht en collegiaal team hebben samengewerkt – zoals u weet, ben ik hier persoonlijk getuige
van – alsook dankzij de goede samenwerking met de
meerderheidsfracties.
Er is intussen heel wat gerealiseerd, en Vlaanderen doet het goed. Er werden heel wat maatregelen
genomen om het sociaaleconomische draagvlak van
Vlaanderen te versterken, om ruimte te scheppen
voor ondernemers, om toekomstperspectief te geven
aan de landbouwers, om te investeren en te innoveren, om het onderwijs nauwer te doen aansluiten
bij de behoeften op de arbeidsmarkt en motor van
gelijke kansen te maken, om onze uitstekende zorgsector op maat van de mens te brengen. Ook in cultuur en sport wordt geïnvesteerd. Het toerisme kent
mede dankzij initiatieven van de Vlaamse Regering
een grotere opmars, en internationaal weet Vlaanderen zich steeds nadrukkelijker te profileren.
We hebben werk gemaakt van de beloofde vermindering van de belastingen voor mensen die werken
en we hebben de successierechten verlaagd. Dankzij
inburgeringstrajecten worden ook de nieuwkomers
die zich permanent hier willen vestigen, betrokken
bij het wonen en leven in Vlaanderen. We hebben
een begroting met een overschot en Vlaanderen zal
in 2009 schuldenvrij zijn. Maar belangrijk is ook een
blik op de toekomst. Met nieuwe collega’s zijn ook
nieuwe verwachtingen en nieuwe verantwoordelijkheden ontstaan.
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Het werk is nog niet af. Het Vlaamse regeerakkoord
zal, samen met alle ministers en het Vlaams Parlement, even secuur en daadkrachtig verder worden
uitgevoerd zoals de voorbije drie jaar. Ik heb de fakkel overgenomen om op eenzelfde elan de toekomst
van Vlaanderen verder te verzekeren. ‘Vertrouwen
geven, verantwoordelijkheid nemen’ doen we ook
de komende twee jaar door onze economie te versterken, door verder te investeren in mensen en in
samenlevingsopbouw, door verder te werken aan
verduurzaming en door blijvend een krachtdadig
Vlaams-Europees beleid te voeren. Burgers mogen
van politici namelijk verwachten dat ze richting aangeven, dat ze duidelijk maken waar ze de bakens zullen trachten te verzetten.
We willen in een warm en zelfverzekerd Vlaanderen
leven: een Vlaanderen dat heel wat troeven heeft. Ons
onderwijs wordt tot ver buiten de grenzen geroemd
en onze gezondheidszorg behoort tot een van de beste
van de wereld. We zullen daar ook de volgende jaren
in blijven investeren. Want hoewel Vlaanderen ‘rijk’
is, zal de aandacht voor zwakkeren in onze samenleving ook de komende jaren zeer groot zijn.
De Vlaamse Regering blijft ook de komende twee
jaar een investeringsregering. Dat betekent onder
meer dat wij verder werk maken van ‘Vlaanderen
in Actie’. Dit globale socio-economische plan voor
Vlaanderen gaat uit van de visie dat we samen de toekomst kunnen winnen door meer te investeren in de
ontwikkeling van alle talenten, in meer en vernieuwend ondernemerschap, in onderzoek en ontwikkeling, in een dienstbare overheid en door de logistieke
mogelijkheden van onze ligging beter te benutten.
Meer economie betekent ook meer werk. Op het vlak
van werkgelegenheid wordt verder werk gemaakt
van de activering en de begeleiding van werklozen en
laaggeschoolde jongeren. We geven ruimte aan diversiteit en gelijke kansen in alle sectoren.
Er wordt niet alleen geïnvesteerd in onze economie,
maar ook in onze zorg. De wachtlijsten moeten verder worden afgebouwd. De alternatieve financiering
voor de bouw van ziekenhuizen en woonzorgcentra
laat toe om versneld werk te maken van de nodige
bouwdossiers. Dit geldt ook voor het onderwijs dat
voor belangrijke uitdagingen staat: enerzijds aan
de top blijven van de wereldranglijst en tegelijk het
watervalsysteem vermijden, en anderzijds nauwer
aansluiten bij de arbeidsmarkt en tegelijk jongeren
vormen tot kritische volwassenen. Met een Vlaams
jeugdbeleid focussen we bovendien op het geloof in
de creativiteit en de ontplooiingskansen van jonge
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mensen. We investeren ook in duurzame mobiliteit
met een goed uitgebouwd openbaar vervoer en met
initiatieven zoals het pendelfonds. We maken werk
van een duurzaam milieu- en energiebeleid: de uitdaging van de klimaatverandering nemen we ernstig
en met het geïntegreerde departement Leefmilieu,
Natuur en Energie zitten alle hefbomen samen om
niet alleen uitvoering te geven aan ons klimaatbeleidsplan maar ook verdere stappen te zetten in overleg met het middenveld.
Vlaanderen zet zijn koers verder. We blijven werken
aan een krachtig bestuur en aan een Vlaanderen dat
zijn verantwoordelijkheid neemt, ook in Europa en
in het buitenland. Daarom verwachten wij ook heel
wat van de staatshervorming. We zullen ook blijven
investeren in Brussel als hoofdstad van Vlaanderen.
En, zoals in het Vlaams Regeerakkoord overeengekomen is, engageren wij ons om de resoluties van het
Vlaams Parlement van 3 maart 1999, zoals die werden geactualiseerd en recenter toegelicht in de aanvullende verklaringen van 18 mei 2005, te realiseren.
U kent de grote categorieën die wij in het Vlaamse
regeerakkoord hebben opgesomd: gezondheids- en
gezinsbeleid, fiscale en financiële autonomie, constitutieve autonomie, overheveling van de spoorinfrastructuur, een objectieve en transparante solidariteit
en homogene bevoegdheidspakketten. De resoluties
van het Vlaams Parlement en het Vlaams regeerakkoord zijn ons kader en onze toetssteen voor de verdere staatshervorming.
We staan klaar om voor een beter Vlaanderen te zorgen. Dit moet Vlaanderen de instrumenten in handen
geven om datgene te kunnen doen wat de inwoners
van Vlaanderen nodig hebben. Wij zullen hierin onze
verantwoordelijkheid verder opnemen.
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