Stuk 19-A (2004-2005) – Nr. 5-B

Zitting 2004-2005
7 juni 2005

ONTWERP VAN DECREET
houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2005

VERSLAG
namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
uitgebracht door de heer Sven Gatz
aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

775
BEG

Stuk 19-A (2004-2005) – Nr. 5-B

2

Samenstelling van de commissie:
Voorzitter: Gerda Van Steenberge.
Vaste leden:
de heren Erik Arckens, Wim Van Dijck, mevrouw Greet Van
Linter, de heer Luk van Nieuwenhuysen, mevrouw Gerda Van
Steenberge;
mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heren Steven Vanackere,
Luc Van den Brande, Eric Van Rompuy;
de heer Sven Gatz, mevrouw Dominique Guns, de heer Francis
Vermeiren;
de heer Jos Bex, de dames Else De Wachter, Elke Roex.
Plaatsvervangers:
de heer Herman De Reuse, de dames An Michiels, Monique
Moens, de heren Erik Tack, Joris Van Hauthem;
mevrouw Cathy Berx, de heren Ludwig Caluwé, Tom Dehaene,
Jan Laurys;
de heren Marc Cordeel, Herman Schueremans, Gilbert Van
Baelen;
de heren Flor Koninckx, Marcel Logist, mevrouw Anissa
Temsamani.
Toegevoegde leden:
de heer Eloi Glorieux;
de heer Mark Demesmaeker;
de heer Christian Van Eyken.

______
Zie:
19-A (2004-2005)
– Nr. 1: Ontwerp van decreet+ Bijlagen
– Nrs. 2 tot 4: Amendementen
– Nr. 5-A: Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en
Decreetsevalatie
Zie ook:
12 (2004)
– Nr. 1: Advies van de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen
17-A (2004-2005)
– Nr. 1-A: Algemene toelichting
– Nr. 1-B: Toelichting per programma + Addendum
18-A (2004-2005)
– Nr. 1: Ontwerp van decreet
20-A (2004-2005)
– Nr. 1: Verslag van het Rekenhof

3

Stuk 19-A (2004-2005) – Nr. 5-B

INHOUD
Blz.
I. Toelichtingen ........................................................................................................................

4

I.1. Hoofdstedelijke Aangelegenheden – Toelichting door de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering,Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
namens de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel ....

4

I.2. De Vlaamse Rand – Toelichting door de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering,Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming ...............

4

II. Bespreking ...........................................................................................................................

5

II.1. Hoofdstedelijke Aangelegenheden ................................................................................

5

II.2. De Vlaamse Rand .........................................................................................................

6

III. Indicatieve stemming............................................................................................................

6

______________________

Stuk 19-A (2004-2005) – Nr. 5-B

4

DAMES EN HEREN,

Het aangepaste krediet bedraagt 1.651.000 euro.

De Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
besprak het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 op 26 mei 2005. De heer Bert Anciaux,
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en
Brussel, werd om gezondheidsredenen vervangen
door de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering,Vlaams
minister van Werk, Onderwijs en Vorming.

Basisallocatie 99.11 — Vastlegging Vlaams Brusselfonds

I. TOELICHTINGEN
I.1. Hoofdstedelijke Aangelegenheden – Toelichting door de heer Frank Vandenbroucke,
vice-minister-president van de Vlaamse
Regering,Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, namens de heer Bert
Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd,
Sport en Brussel
Er werden voor het programma 11.1 – Brusselse
Aangelegenheden twee wijzigingen doorgevoerd.
Beide wijzigingen zijn in hoofdzaak technisch van
aard.
Basisallocatie 33.07 — Subsidie aan vzw FM Brussel
Sinds 2003 wordt de werking van de Stadsradio FM Brussel financieel ondersteund door de
Vlaamse Gemeenschap, programma 11.1 – Hoofdstedelijke Aangelegenheden vanuit het Vlaams
Brusselfonds. Sinds 2005 werd FM Brussel ad
nominatim ingeschreven in programma 11.1.
De uitgaven van FM Brussel zijn voornamelijk
personeels- en werkingskosten. De verhouding
personeelskosten/werkingskosten bedraagt 63 percent. Bij de begrotingsopmaak in 2005 werd aan
deze basisallocatie een L-code toegekend. De verdere logische stap werd toen echter niet gezet: er
werd op dat moment in het subsidiebedrag geen
loonindexatie verrekend. Door bij de begrotingscontrole het initiële krediet te verhogen met 26.000
euro – het bedrag van de loonindexatie – wordt
deze vergetelheid rechtgezet.

Het Vlaams Brusselfonds wordt niet enkel gespijsd
vanuit de Algemene Middelen. Het genereert ook
– weliswaar bescheiden – eigen inkomsten. Zo
komen de huurgelden die worden geïnd in het
kader van het Huis van het Nederlands terecht op
rekening van het Vlaams Brusselfonds.
Om deze middelen effectief aan te wenden voor
Brussel (via een investeringssubsidie dan wel een
werkingssubsidie), moeten die bijkomende middelen echter daadwerkelijk deel uitmaken van
de machtiging. De vastleggingsmachtiging voor
2005 werd bij begrotingsopmaak verhoogd met
60.000 euro. Dit bedrag is echter slechts een deel
van het gebudgetteerde bedrag aan te ontvangen huurgelden in 2005. Deze bedragen immers
123.000 euro. De machtiging wordt dan ook met
63.000 euro verhoogd. Het aangepaste krediet
bedraagt 2.935.000 euro.

I.2. De Vlaamse Rand – Toelichting door de heer
Frank Vandenbroucke, vice-minister-president
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister
van Werk, Onderwijs en Vorming
Bij de begrotingscontrole 2005 zijn twee belangrijke beslissingen genomen: extra geld voor een
nieuw gemeenschapscentrum in de Vlaamse Rand,
met name De Muze in Drogenbos, en het structureel maken van de steun aan Ring-TV, mits voorwaarden.
De Muze
Tot nu bestonden zes gemeenschapscentra, onder
het beheer van vzw De Rand: telkens één in de
faciliteitengemeenten Kraainem (de Lijsterbes),
Linkebeek (de Moelie), Sint-Genesius-Rode
(de Boesdaalhoeve), Wemmel (de Zandloper)
en Wezembeek-Oppem (de Kam) en nog één in
Jezus-Eik, Overijse (de Bosuil). Drogenbos was
tot nu de enige faciliteitengemeente waar de plaatselijke bevolking niet kon genieten van een eigen
gemeenschapscentrum van de Vlaamse Gemeenschap. Tot voor kort was er daarvoor geen oplossing, omdat geen infrastructuur voorhanden was
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in Drogenbos, die eigendom was van de Vlaamse
Gemeenschap.
Naar aanleiding van een reorganisatie van het
museum Felix De Boeck (vroeger enkel beheerd
door de gemeente), werd in 2003 een overeenkomst afgesloten tussen gemeente, provincie en
Vlaamse Gemeenschap, over het beheer van het
museum. In diezelfde overeenkomst werd ook
vastgelegd dat de concièrgewoning die bij het
museum hoort, “in gebruik wordt gegeven aan
de vzw De Rand om een secretariaat in onder te
brengen”. De woning is te klein om er culturele
programmatie te voeren, maar kan wel dienst
doen als vergaderzaal voor de sociaal-culturele
verenigingen van Drogenbos, dus kan het toch als
gemeenschapscentrum van Drogenbos functioneren.
Intussen zijn alle voorbereidende werken klaar en
zou het centrum in de helft van dit jaar van start
kunnen gaan. De minister heeft daarom bij BC de
nodige extra middelen gevraagd en gekregen in de
begroting om deze woning operationeel te maken
als zevende gemeenschapscentrum.
Het gaat om 43.000 euro in 2005 op PR 45.2, BA
33.25, die extra worden toegevoegd aan de subsidie voor vzw De Rand.
Deze 43.000 euro behelst een eenmalige opstartkost (voor inrichting en installatie) van 20.000
euro. Voor de exploitatie (werkings- en personeelskosten), die vanaf midden 2005 van start zou kunnen gaan, is 23.000 euro nodig voor het betreffende half jaar.
Dit betekent dan ook dat voor de begrotingen
vanaf 2006 telkens 46.000 euro extra ingeschreven
moet worden voor de personeels- en werkingskosten gedurende het hele jaar. Dit bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting.
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Vorig jaar heeft de minister nog 170.000 euro
gegeven aan Ring-TV voor het maken van programma’s die op een onafhankelijke wijze het
specifiek beleid van de Vlaamse Regering in de
Vlaamse Rand, waaronder de zes faciliteitengemeenten, toelichten. Daarnaast werden billboards
betaald, voor het bekendmaken van de subsidieregeling van de Vlaamse Gemeenschap. Bedrag:
60.000 euro.
Door de financiële toestand van Ring-TV, om
haar belangrijke rol te erkennen in de rand, om
haar taken te kunnen blijven uitvoeren en om
Ring-TV meer zekerheid te geven, heeft de minister de regering gevraagd 400.000 euro op jaarbasis te voorzien voor Ring-TV. De regering heeft
hier evenwel strenge voorwaarden aan verbonden:
om de steun te ontvangen, moet er samenwerking
komen met ROB-TV. Het is de overtuiging van de
regering dat Ring-TV slechts kan overleven indien
zij meer inkomsten kan genereren en waar mogelijk kosten kan besparen, door samenwerking.
Ring-TV mag ook niet volledig afhankelijk worden van de middelen die de Vlaamse overheid ter
beschikking stelt.
Daarnaast moet Ring-TV ook een actievere rol
spelen in de integratie van anderstaligen.
In de regeringsverklaring van 18 mei 2005 ten
slotte heeft de Vlaamse Regering tal van maatregelen aangekondigd voor de versterking van het
Vlaamse karakter van de Rand. Het is wenselijk
dat de Vlaamse Regering snel initiatieven neemt
om die waar te maken. Als coördinerend minister zal minister Vandenbroucke hierin stimulerend
optreden. Het gaat om maatregelen inzake Vlabinvest, welzijn, onderwijs, werkgelegenheid, vzw
De Rand en de subsidies voor de verenigingen in
de Rand. In deze eerste begrotingscontrole 2005
is daarover nog niets terug te vinden. Dat is ook
normaal. De minister kan ook nog geen precieze
cijfers voorleggen. Dit moet snel geconcretiseerd
worden.

Ring-TV
De minister hoeft de commissieleden niet te overtuigen van het belang van Ring-TV voor de identiteitsvorming in de Rand. Ook is de zender een
onmisbare schakel in de ondersteuning en versterking van het Vlaamse karakter van de regio. Het
is echter voor niemand een geheim dat Ring-TV
het financieel moeilijk heeft door het kleine en
moeilijke zendgebied.

II. BESPREKING

II.1. Hoofdstedelijke Aangelegenheden
Mevrouw Greet Van Linter merkt op dat in deze
begrotingscontrole ook nog geen sprake is van de
grote financiële injectie voor het Vlaams Brusselfonds die in de regeringsverklaring van 18 mei jl.
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werd aangekondigd. Het lid wenst te weten over
hoeveel middelen het gaat, waarvoor ze zullen
worden aangewend en welke timing eraan verbonden is.
Minister Vandenbroucke antwoordt dat onder
meer gedacht wordt aan middelen voor zorg, bijvoorbeeld aan het bestaande project, het Vlaams
Virtueel Zorgnetwerk. Maar de aanwending van
de middelen is nog niet formeel geconcretiseerd.

II.2. De Vlaamse Rand
Reeds in de beleidsnota van de minister en nu
onlangs in de regeringsverklaring van 18 mei jl.
werd gewag gemaakt van een task force voor de
Vlaamse Rand. De heer Luk Van Nieuwenhuysen
vraagt of de task force reeds is samengesteld en
werkzaam is.
De minister antwoordt dat de task force reeds
tweemaal bijeengekomen is. Voorzitter is de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant. Men
is nu samen met de administratie een lijst aan het
maken van alle dossiers, knelpunten.
De aangekondigde middelen voor De Muze in
Drogenbos, alsook de structurele inbreng voor
Ring-TV vindt de heer Luk Van Nieuwenhuysen
positief. Vlaams Belang dringt reeds jaren op dat
laatste aan. Toch is er één bemerking: de zender
moet van de regering programma’s brengen die
het beleid van de Vlaamse Regering toelichten.
Deze wijze van subsidiëren verschilt duidelijk met
die voor TV-Brussel die gewoon middelen toegewezen krijgt voor een algemene opdracht. Het
Vlaams Belang betreurt dat de subsidiëring niet
op dezelfde wijze gebeurt.
De heer Steven Vanackere daarentegen vindt de
strengere voorwaarden voor Ring-TV, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met ROB, goed. De
Vlaamse Gemeenschap doet er goed aan synergieën na te streven. Uit vroegere besprekingen in
deze commissie is al gebleken dat veel leden de
mening toegedaan zijn dat kansen tot synergieën,
tot samenwerking tussen Ring-TV en TV-Brussel verloren gaan. Spreker betreurt dat er terzake
geen offensiever beleid gevoerd wordt. Niet in
het minst bij Ring-TV is er koudwatervrees voor
meer samenwerking met TV-Brussel, vanuit de
idee dat Ring-TV past in het tegenhouden van de

verbrusseling. Waar het echter om gaat is de adequate ondersteuning van de aanwezigheid van de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel en in de Vlaamse Rand. Daarom betreurt spreker dat er niet
explicieter aangedrongen wordt op meer en betere
samenwerking tussen beide zenders. In sommige
omstandigheden is er reeds samenwerking op
basis van goede wil, maar de overheid kan hierin
een sterkere sturende rol spelen, zeker omdat de
zenders subsidies vragen.
Minister Frank Vandenbroucke is het eens met de
vorige spreker en neemt die aanbeveling ter harte.
De minister wil de wijze van financiering van
Ring-TV en TV-Brussel niet vergelijken. De financiering van Ring-TV moet nu nog concreet vorm
krijgen. In de regeringsverklaring bij aanvang van
de zittingsperiode is wel uitdrukkelijk gesteld dat
het om een marktconforme financiering moest
gaan. Dat brengt met zich mee dat men programma’s financiert en niet zomaar enveloppes geeft.

III. INDICATIEVE STEMMING
De aan de commissie toegewezen artikelen en het
gedeelte van de begrotingstabel van de aanpassing
van algemene uitgavenbegroting 2005 (zie opsplitsing als bijlage bij het verslag van de Commissie
voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting,
Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 19-A/6) worden bij
indicatieve stemming aangenomen met 6 stemmen bij 5 onthoudingen.

De verslaggever,
Sven GATZ

De voorzitter,
Gerda VAN STEENBERGE
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