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Samenstelling van de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering:
Voorzitter: Kris Van Dijck.
Vaste leden:
Maaike De Vreese, Nadia Sminate, Annabel Tavernier, Kris Van Dijck, Paul Van Miert;
Yves Buysse, Chris Janssens, Sam Van Rooy;
Katrien Partyka, Brecht Warnez;
Tom Ongena, Bart Tommelein;
An Moerenhout, Jeremie Vaneeckhout;
Maxim Veys.
Plaatsvervangers:
Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Bert Maertens, Freya Perdaens, Elke Sleurs;
Adeline Blancquaert, Guy D'haeseleer, Kristof Slagmulder;
Koen Van den Heuvel, Hilâl Yalçin;
Stephanie D'Hose, Emmily Talpe;
Meyrem Almaci, Celia Groothedde;
Kurt De Loor.
Toegevoegde leden:
Lise Vandecasteele.
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De Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering besprak
op 31 mei 2022 het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022.
1. Toelichting door Bart Somers, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken,
Inburgering en Gelijke Kansen
Minister Bart Somers zegt dat de begroting minstens een keer per jaar geëvalueerd
wordt met de mogelijkheid tot bijsturing. In 2021 was er voor het eerst een ‘begrotingsaanpassing light’ (BA light), dit na akkoord van het Uitgebreid Bureau van
het Vlaams Parlement. Dit houdt in dat er geen nieuw beleid kan worden geïntroduceerd ten opzichte van de begrotingsopmaak. Deze BA light is er nu voor de
tweede keer en zal vanaf volgend jaar structureel verankerd worden in de Vlaamse
Codex Overheidsfinanciën. Het zwaartepunt van de begrotingsbesprekingen moet
bij de begrotingsopmaak liggen, maar er zijn uitzonderingen voorzien ingeval van
dwingende omstandigheden. Ook in de beleidsvelden van de minister zijn er beperkte, vooral begrotingstechnische wijzigingen.
Binnen het beleidsveld Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid is er één noemenswaardige aanpassing, namelijk een bijstelling van 4,25 miljoen euro extra voor het
Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Met dit geld kunnen de lokale besturen de
collectieve renovatiedoelstelling voor woningen versnellen. Deze bijkomende middelen voor 2022 bestaan uit twee componenten: enerzijds 3,75 miljoen euro voor
het effectief uitvoeren van fossielvrije collectieve renovaties binnen het Lokaal
Energie- en Klimaatpact, anderzijds 0,5 miljoen euro voor de aanbesteding van
een wijkrenovatietool voor lokale besturen en partners (vooral energiehuizen) ter
ondersteuning van wijkrenovatietrajecten.
Wat Gelijke Kansen en Integratie en Inburgering betreft, verwijst de minister naar
de oprichting in 2023 van het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI). Hiervoor is
eind vorig jaar een recurrent budget toegekend van 2,75 miljoen euro plus de
900.000 euro die nu naar Unia gaan, wat het basisbudget jaarlijks op 3,65 miljoen
euro brengt. Er was hiervoor ook een eenmalige ruiter van 2,75 miljoen euro toegekend dit jaar, een zogenaamde spaarpot die overdraagbaar is over de jaren en
die ervoor zorgt dat het basisbudget wordt aangevuld. Hiervan zal dit jaar al een
half miljoen worden benut om de voorbereidende werken voor de oprichting van
het VMRI aan te vatten. Het betreft de externe begeleiding bij de voorbereiding op
de operationele uitrol (300.000 euro), de ondersteuning van de Genderkamer bij
de Vlaamse Ombudsdienst (100.000 euro) en juridische ondersteuning (100.000
euro).
Ten slotte is er ook binnen het beleidsveld HR en Audit Vlaamse overheid een vermeldenswaardige aanpassing. In 2021 besliste de Vlaamse Regering over de aankoop van een nieuwe loonmotor. In de begroting van 2021 werd voor deze aankoop
in totaal een bedrag van 10 miljoen euro voorzien. De uitrol van het investeringsdossier loonmotor liep in 2021 echter een aanzienlijke vertraging op waardoor er
in 2021 1 miljoen euro minder dan voorzien is vastgelegd. Een groot deel van de
uitgaven zal in 2022 moeten worden gedaan, naast de uitgaven die al gepland
stonden voor 2022. Daarom wordt er 2,5 miljoen euro uit het saldo van de Dienst
met Afzonderlijk Beheer gehaald. Het betreft dus geen meervraag, want het gaat
om middelen die reeds toegekend zijn aan een entiteit in een bepaald jaar. Ze
komen in de reserves terecht en moeten dus formeel opgevraagd (‘ingeteerd’)
worden.
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2. Bespreking
Maxim Veys stelt vast dat er in deze begrotingsaanpassing conform de afspraken
geen ophefmakende zaken staan. Hij heeft wel een algemene bedenking in verband
met de stijgende kosten voor de lokale besturen en de galopperende inflatie. De
spreker verwacht een extra inspanning van de Vlaamse Regering voor de lokale
besturen in het kader van de opmaak van de begroting van 2023. Het risico bestaat
immers dat de lokale investeringen zullen stilvallen, hetgeen op zijn beurt een
effect zal hebben op de kwaliteit van de dienstverlening, de infrastructuur, de lokale economie en de tewerkstelling.
Jeremie Vaneeckhout zegt dat het in het kader van een BA light geen zin heeft om
de debatten van tijdens de begrotingsopmaak 2022 over te doen. Weliswaar is de
context voor de lokale besturen intussen wat veranderd. Allicht zullen ze bezorgd
zijn over wat 2023 zal brengen.
De spreker verwijst nog naar de nationale actiedag van de publieke dienstverleningsorganisaties van vandaag. Hij merkt op dat zijn fractie bezorgd is over de
keuzes die de voorbije tien jaren zijn gemaakt over het openbaar bestuur en de
personeelsbesparingen. Er dringt zich de komende maanden een debat over deze
kwesties op. In afwachting zal Groen zich onthouden bij de indicatieve stemming.
Minister Bart Somers beaamt dat de beide aangehaalde – en relevante – punten
niet het voorwerp kunnen uitmaken van een BA light. De evolutie van de gemeentefinanciën wordt gemonitord zoals afgesproken binnen de Vlaamse Regering. In
de aanloop naar de begrotingsopmaak 2023 zal worden bekeken wat er dient te
gebeuren in functie van de stand van zaken op dat ogenblik. Hierover wordt ook
overleg gepleegd met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
De kwestie van de personeelsbesparingen kadert binnen een breder debat, dat in
deze commissie al enkele keren werd gevoerd. In het kader van de begrotingsopmaak 2023 zal hierover opnieuw van gedachten kunnen worden gewisseld.
3. Indicatieve stemming
Het aan de commissie toegewezen gedeelte van het ontwerp van decreet houdende
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2022 (bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen van minister Bart Somers) wordt bij indicatieve stemming aangenomen met 8 stemmen tegen 2 bij 2 onthoudingen.
Kris VAN DIJCK,
voorzitter
Sam VAN ROOY
Koen VAN DEN HEUVEL,
verslaggevers
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