DIVERSITEIT
Diversiteit is een onomkeerbare realiteit geworden. Deze evolutie betekent niet alleen
een verrijking van onze samenleving, ze stelt de sociale samenhang ook op de proef. De
overheid moet binnen haar bevoegdheden ook voldoende kansen geven. Wie zich
blijvend wil en mag vestigen in ons land, mag zich niet opstellen als een “ontvangende”
toeschouwer. Daarmee doet hij/zij zichzelf, zijn/haar kinderen en de hele gemeenschap
tekort. Daarom stellen we duidelijkere eisen bij inburgering en tewerkstelling. De eigen
verantwoordelijkheid van de migrant staat voorop. Wie deel wil uitmaken van onze
samenleving, moet daar zelf inspanningen voor doen. Op basis daarvan mag hij/zij
verwachten dat onze gemeenschap hem/of haar volwaardig opneemt. Zo gaan we naar
een hechtere gemeenschap waarvan iedereen volwaardig deel uitmaakt.

ONDERWIJS
Meedoen vereist een onderwijs gericht op talent –en competentieontwikkeling van alle
leerlingen, leerkrachten en studenten. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen zich goed
voelen en verbeteren we de overgang van het onderwijs naar werk of de start van een
onderneming. We zullen aan scholen het raam, de middelen en de ruimte geven om te
innoveren en zich zo te organiseren dat talentontwikkeling echt centraal staat. Bovendien
zullen we verder investeren in de professionele loopbaan van de leerkrachten en
directies. We geven leerkrachten en directies meer tijd om zich te concentreren op hun
kerntaken, door een duidelijke vermindering van de administratieve en bureaucratische
verplichtingen.

MEER VLAANDEREN…
Vele uitdagingen en problemen van mensen in Vlaanderen kunnen niet, of niet afdoende
worden aangepakt omdat Vlaanderen niet of niet volledig over de bevoegdheden of
hefbomen beschikt om dat effectief te doen. Daarom engageren de Vlaamse
regeringspartijen er zich uitdrukkelijk toe om alles in het werk te stellen om de bekende
resoluties van het Vlaams parlement van 3 maart 1999, zoals die recent werden
geactualiseerd, op korte termijn te realiseren. Concreet gaan zij dus voor:
1) volledig Vlaamse bevoegdheden voor gezondheidszorg en gezinsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, telecommunicatie en het wetenschaps – en technologiebeleid; 2) meer
fiscale en financiële autonomie; 3) volledige constitutieve autonomie; 4) de overheveling
van de spoorinfrastructuur en de exploitatie ervan 5) een objectieve en doorzichtige
solidariteit met de andere deelstaten; 6) homogene bevoegdheidspakketten: grotere
mogelijkheden om werkloosheidsuitkeringen aan te wenden als activerend arbeidsmarktinstrument, het aanwenden van de werkloosheidsuitkeringen voor werkervaringsprojecten, het afsluiten van Vlaamse sociale akkoorden voor Vlaamse bevoegdheden en
medebekrachtiging van sociale akkoorden over federale én Vlaamse bevoegdheden, het
participatiefonds, het sociaal-economisch comité voor de distributie en de nationale
commissie voor de distributie, meer bevoegdheden inzake energie én bevoegdheden
inzake de organisatie, de werking en de inrichting van de politie en de justitie.
In aanvulling op de gekende Vlaamse resoluties herneemt de Vlaamse regering de
doelstellingen uit het vorige regeerakkoord die onafgewerkt bleven.
In het raam van het geciteerde Forum verdedigt ze de overdracht van een aantal andere
aangelegenheden –noodzakelijke hefbomen voor en betere bestuur - naar Vlaanderen,
dit met het oog op de realisatie van homogene bevoegdheidspakketten.
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De Vlaamse Regering en haar regeringspartijen nemen het engagement, zoals verwoord
in de verklaring van 13 mei 2004 ten overstaan van de burgemeesters van het
arrondissement Halle-Vilvoorde, over.
Hiertoe vragen zij aan hun fractie in Kamer en Senaat om los van het door de federale
regering aangekondigde Forum, uiterlijk bij de start van het parlementair jaar,
wetsvoorstellen tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde voor de
verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Europees
Parlement resp. tot splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
in te dienen en onverwijld goed te keuren.
De Vlaamse regering zal parallel en tegelijk de institutionele middelen aanwenden
waarover ze in het kader van het coöperatief federalisme beschikt om dit te realiseren.
….en een sterke band met Brussel, de Brusselse Vlamingen en aandacht voor de rand
Vlaanderen en Brussel zijn op socio-economisch, welzijns- en cultureel vlak op elkaar
aangewezen. We ijveren ervoor dat Brussel een doorleefd tweetalige hoofdstad wordt
waar Vlamingen zich thuis voelen.
In de Vlaamse rand pakken we prioritair de sociale verdringing aan die jongeren en
gezinnen dwingt om weg te trekken uit hun geboortestreek. Het Vlaams verenigingsleven
in de rand geven we een extra ondersteuning. En we kijken streng toe op het respect
voor de (taal)wetgeving, vooral in de faciliteitengemeenten.
Vlaanderen is geen eiland. Onze maatschappelijke en politieke ambities passen in een
internationale context. De uitgebreide Europese Unie is één van de fundamenten van ons
economisch, politiek en maatschappelijk kunnen. Een sterkere aanwezigheid in de
internationale samenwerking versterkt onze eigen ontwikkeling.

POLITIEKE INSTELLINGEN VERSTERKEN
Politieke instellingen versterken betekent in de eerste plaats de lokale besturen meer
bestuurskracht, ruimte en slagkracht geven. Lokale besturen staan het dichtst bij de
mensen. Het vertrouwen in deze overheden is groot. We versterken de bestuurskracht en
slagkracht van de lokale besturen. We betrekken ze nauwer bij het Vlaamse beleid. We
maken afspraken met de lokale besturen om de maatschappelijke problemen, als
partners, aan te pakken. We realiseren echte interbestuurlijke samenwerking zonder
betutteling. We schaffen de taaklast zonder toegevoegde waarde voor de lokale besturen
af. We toetsen alle Vlaamse beslissingen op hun gevolgen voor de lokale besturen op het
vlak van personeel, werkingsuitgaven en investeringen. We engageren ons om financiële
meerkosten te compenseren.
De geloofwaardigheid van het politiek bestel is essentieel voor het goed functioneren van
de democratie. Het democratisch gehalte van onze instellingen moet worden versterkt,
evenals de consistentie en transparantie van hun werking. Daarom zullen de Vlaamse
regeringspartijen zich ten gronde bezinnen en op korte termijn daarover concrete en
evenwichtige voorstellen uitwerken.
We investeren verder in een transparante en toegankelijke overheidsadministratie
die een betrouwbare, doeltreffende en samenhangende dienstverlening uitbouwt in een
breed partnerschap met burgers, ondernemingen, verenigingen, instellingen en
organisaties.
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