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LEGENDE:
FIN
BIN

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie,
Inburgering en Toerisme
BRU Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
BUI
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en
Internationale Samenwerking
CUL Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ECO Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie,
Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
LAN Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
LEE Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend
Erfgoed
OPE Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
OND Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
WEL Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
WON Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
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AMENDEMENT Nr. 4
voorgesteld door de heer Bart Van Malderen, de dames Cindy Franssen, Lies Jans
en Else De Wachter, de heer Koen Van den Heuvel en mevrouw Helga Stevens
Hoofdstuk 12. Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding
Dit hoofdstuk, dat bestaat uit de artikelen 28 en 29, vervangen door wat volgt:
“Hoofdstuk 12. Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding
Art. 28. Aan artikel 2 van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding,
gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008, wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“11° lokale besturen: de gemeenten en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn uit
het Nederlandse taalgebied en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, tenzij anders bepaald.”.
Art. 29. Aan hoofdstuk IV van hetzelfde decreet wordt een afdeling 5 toegevoegd, die luidt
als volgt:
“Afdeling 5. Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding
Art. 18/1. De Vlaamse Regering verleent binnen de perken van de begrotingskredieten jaarlijks subsidies aan lokale besturen voor de bestrijding van kinderarmoede.
Deze subsidies worden toegekend aan lokale besturen voor de implementatie van acties
gericht op de integrale aanpak van armoede bij kinderen en hun gezin, vertrekkende vanuit
de lokale sociale situatie en in samenwerking met alle relevante lokale actoren, met in het
bijzonder de actoren die door dit decreet erkend en ondersteund worden. Deze subsidies zullen aangewend worden voor bijkomende modulaire acties, specifiek gericht op de strijd tegen
kinderarmoede en in afstemming met het Vlaamse beleid, toe te voegen aan de reguliere
werkingen in sectoren zoals onder meer op het vlak van onderwijs, kinderopvang, preventieve
gezinsondersteuning, algemeen welzijnswerk, vrijetijdsbesteding, gezondheidszorg en, met
uitzondering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, huisvesting en werk.
De bepalingen van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene
regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, zijn van toepassing
voor de subsidiëring van lokale besturen, met uitzondering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor lokale kinderarmoedebestrijding.
Om voor deze subsidies in aanmerking te komen, moeten lokale besturen, met uitzondering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een kinderarmoedebestrijdingsbeleid voeren
dat is opgenomen in de strategische meerjarenplanning van de lokale besturen zoals vermeld
in titel 2, hoofdstuk 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende
de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
De strategische meerjarenplanning bevat:
1° een beschrijving van de gewenste effecten en indicatoren van het kinderarmoedebestrijdingsbeleid;
2° de actieplannen die het lokaal bestuur in samenwerking met lokale actoren opzet om vorm
te geven aan het kinderarmoedebestrijdingsbeleid;
3° de manier waarop het lokaal bestuur met lokale actoren de samenwerking en het overleg
faciliteert.
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De Vlaamse Regering bepaalt de regels voor de vaststelling en toekenning van de subsidies. Voor de beleidsperiode 2014-2019 kan de Vlaamse Regering hierbij afwijken van het
derde, vierde en vijfde lid.”.”.
VERANTWOORDING
De kansarmoede-index van Kind en Gezin geeft aan dat in 2012 meer dan 10 procent van het totaal aantal
geboorten in Vlaanderen plaatsvond in een kansarm gezin. Dit percentage is sinds 2005 opvallend gestegen.
Lokale actoren hebben een erg belangrijke positie in een inclusief en integraal armoedebestrijdingsbeleid. Zij
staan het dichtst bij de mensen zelf. De lokale besturen kunnen de regierol opnemen van alle acties ter bestrijding
van armoede op hun grondgebied. Dit wordt ook erkend in het witboek Interne Staatshervorming. Daarin is
opgenomen dat de Vlaamse Regering het lokaal armoedebestrijdingsbeleid wil versterken als wezenlijk element
van een alomvattende armoedeaanpak in Vlaanderen.
Tevens is in 2011 een eerste projectoproep ‘lokaal werk maken van de aanpak van kinderarmoede’ gelanceerd.
Deze oproep richtte zich op lokale projecten die preventief en integraal inzetten op de bestrijding van armoede
bij kinderen tot en met drie jaar en hun gezinnen. De projectoproep kende een groot succes en werd in 2012 en
2013 herhaald.
De lopende evaluatie van de geselecteerde projecten toont een grote dynamiek aan die werd in gang gezet tussen
de verschillende actoren op het terrein. Ook wijzen de verschillende projecten op het belang van een structureel
financieringskader om op langere termijn te kunnen werken, een langetermijnaanpak die noodzakelijk is wanneer het gaat over structurele (kinder)armoedebestrijding. Om hieraan tegemoet te komen, beoogt voorliggend
ontwerp een systeem van trekkingsrechten mogelijk te maken waarop lokale besturen een beroep kunnen doen
voor de implementatie van een lokaal kinderarmoedebestrijdingsbeleid. Hiervoor werd er in de begroting 2014
een specifiek budget vrijgemaakt.
Artikel 28
Binnen dit artikel wordt er een definitie toegevoegd aan de lijst, namelijk deze van lokale besturen.
Artikel 29
Binnen het hoofdstuk ondersteuning wordt een nieuwe afdeling ‘Subsidiëring lokale kinderarmoedebestrijding’
gecreëerd om de lokale actoren te ondersteunen voor de implementatie van bijkomende modulaire acties die worden ingezet ter bestrijding van kinderarmoede.
De Vlaamse Regering kan op basis van dit artikel subsidies verlenen aan gemeenten, of – voor Brussel-Hoofdstad –
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De subsidie wordt toegekend voor het coördineren of opzetten van acties
ter bestrijding van kinderarmoede.
De Vlaamse Regering kan in het raam van haar kaderstellend beleid beleidsprioriteiten bepalen waaraan lokale
besturen op lokaal niveau invulling kunnen geven in hun strategische meerjarenplannen, conform het Planlastendecreet. Hiertoe wordt de expliciete koppeling van de subsidiëring aan het Planlastendecreet ingeschreven,
zodat de procedure voor aanvraag, goedkeuring en verantwoording van de subsidies gebeurt overeenkomstig de
bepalingen van het Planlastendecreet.
De Vlaamse Regering bepaalt ook de procedure voor het vastleggen en toekennen van de subsidies. Door de
timing is het hierbij onmogelijk om voor het indienen van de subsidieaanvraag van de beleidsperiode 2014-2019
nog via de meerjarenplanning te werken, die immers tegen 15 januari 2014 ingediend moet worden. Daarom kan
de Vlaamse Regering hiervan afwijken en zelf de procedure vaststellen, voor zover noodzakelijk. Hierbij moet
dus maximaal aangesloten worden bij het Planlastendecreet en de strategische meerjarenplanning, en kunnen
de afwijkingen enkel opgenomen worden om de toekenning van de subsidies vanaf 2014 mogelijk te maken.
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