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2
Het Vlaams Parlement,

– gehoord de toelichting van minister-president Kris Peeters bij de beleidsnota Algemeen
Regeringsbeleid 2009-2014;
– gehoord de besprekingen in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting;
– gehoord het antwoord van minister-president Kris Peeters;
– overwegende dat:
1° de Vlaamse overheid zich ervan bewust is dat een verdere uitdieping van de duurzame ontwikkeling op verschillende vlakken dringend noodzakelijk is;
2° de Vlaamse overheid veel belang hecht aan een duidelijke, herkenbare communicatie
die zich richt tot alle doelgroepen in de samenleving;
3° de Vlaamse overheid gemeenten en provincies beschouwt als preferentiële partners
op communicatief vlak;
4° in de beleidsnota geen melding wordt gemaakt van de gevolgen van de economische
en de financiële crisis op lopende en geplande publiek-private samenwerkingsprojecten (pps-projecten);
5° het Rekenhof begin 2009 de resultaten van de audit over diverse financieringsprogramma’s en pps-structuren, opgezet door de Vlaamse Regering in de legislatuur
2004-2009, heeft bekendgemaakt;
6° statistisch materiaal een belangrijk instrument vormt voor het bepalen van Vlaamse
beleidsopties;
7° geografische informatie een fundamentele bouwsteen is voor een optimale beleidsvoering;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° over te gaan tot het verder uitwerken van positieve maatregelen inzake duurzame
ontwikkeling en in het bijzonder in het kader van bouwen en wonen;
2° inspanningen te verrichten om op vlak van communicatie ook de meest zwakke
doelgroepen in de samenleving te bereiken;
3° de lokale besturen verder te ondersteunen in hun rol van bestuursniveau dat het
dichtst bij de burger staat;
4° zo spoedig mogelijk een evaluatierapport voor te leggen inzake de gevolgen van de
economische en de financiële crisis op de lopende en geplande pps-projecten;
5° conform de conclusies van de audit van het Rekenhof, de onderbouw, de voorbereiding en de informatieverstrekking te verbeteren ter realisatie via pps van een daadwerkelijke meerwaarde;
6° het Vlaams statistisch systeem verder uit te bouwen en te perfectioneren;
7° de nodige maatregelen te nemen om, ondanks het feit dat het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) werd opgericht, graafschade aan ondergrondse leidingen
met risico op zware ongevallen te voorkomen.
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