DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Ontwerp van decreet houdende de instemming met het
samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met
betrekking tot kinderopvang in Brussel
Definitieve goedkeuring na ondertekening samenwerkingsakkoord
Bijlagen:
-

het ontwerp van decreet;
de memorie van toelichting;
het getekend samenwerkingsakkoord d.d. 31 januari 2019.

1. INHOUDELIJK
Op 25 januari 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende de
instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
met betrekking tot kinderopvang in Brussel goedgekeurd (zie de beslissingsfiche van 25
januari 2019 – VR PV 2019/5 – punt 0039).
Gezien echter het ontwerp van instemmingsdecreet werd goedgekeurd vooraleer het
samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel op
31 januari 2019 werd ondertekend, wordt de indiening in het Vlaams Parlement onontvankelijk
verklaard. We verzoeken daarom het ontwerp van instemmingsdecreet opnieuw goed te
keuren.
2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
2.1

Financiële weerslag van het voorstel (en vereiste kredieten)

Voorliggend voorstel kan mogelijk wat extra werklast met zich meebrengen voor personeel
van Kind en Gezin en Zorginspectie, maar wordt opgevangen binnen het huidige
personeelsbestand en -budget.
De beperkte meerkost die zou kunnen optreden wordt opgevangen binnen de beschikbare
kredieten.
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2.2

Inspectie van Financiën

Bijgevoegd samenwerkingsakkoord en ontwerp van decreet werden voorgelegd voor advies
van de Inspectie van Financiën.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën met referentienummer JVE/AVP/18/0093
werd verleend op 2 maart 2018.
De Inspectie van Financiën stelt vast dat het begrotingsakkoord vereist is.
2.3

Begrotingsakkoord

Het akkoord van de minister bevoegd voor begroting werd verleend op 17 april 2018.
3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
1 personeel: het voorstel heeft geen weerslag op gebied van personeelsinzet;
2 werkingsuitgaven: het voorstel heeft geen weerslag op de lopende uitgaven van de lokale
besturen;
3 investeringen en schulden: het voorstel heeft geen investeringen als gevolg;
4 ontvangsten: het voorstel heeft geen bijkomende ontvangsten als gevolg;
5 conclusie: het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.
4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de
bestuurszaken, niet vereist is.
5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
5.1

Wetgevingstechnisch en taalkundig advies

Er is geen wetgevingstechnisch en taalkundig advies vereist.
Aangezien instemmingsdecreten teksten zijn die meermaals in dezelfde vorm voorkomen
vallen ze onder de uitzondering van punt 305, eerste alinea, Omzendbrief
Wetgevingstechniek en is hier geen advies vereist.
5.2

Zorginspectie

Zorginspectie bezorgde haar advies op 16 februari 2018.
Zorginspectie merkt op dat, alhoewel er geen specifieke personeelsuitbreiding voorzien
wordt, er wel een kost is (personeel, verplaatsing en vergoeding) voor overleg en inspectie
m.b.t. de bicommunautaire sector. Deze kost wordt opgevangen binnen de beschikbare
kredieten.
5.3

RIA

Het ontwerp valt buiten het toepassingsgebied van de reguleringsimpactanalyse (RIA) omdat
het een besluit betreft waar geen vrije beleidsruimte voor bestaat.
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6.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:
1°

2°

haar goedkeuring te hechten aan het ontwerp van decreet houdende instemming met
het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met
betrekking tot kinderopvang in Brussel en aan de bijbehorende memorie van
toelichting;
de Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te gelasten
voornoemd decreet en de bijhorende memorie van toelichting in te dienen bij het
Vlaams Parlement.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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