geregeld wetmatig

Regering van lopende zaken stropt werking lokale besturen
Al meer dan 200 dagen heeft België een regering van lopende zaken. Opvallend hoeveel zaken er nog altijd
goed lopen. Maar evengoed zitten we met zijn allen in de wachtstand. Komt er een staatshervorming of niet?
Ook voor de lokale besturen is het wachten geblazen.
Het huidige stelsel van pensioenen van de vastbenoemde
ambtenaren dreigt failliet te gaan. De RSZPPO heeft samen
met de drie verenigingen van steden en gemeenten en de drie
vakbonden een voorontwerp van wet opgesteld. Deze nieuwe
financieringsregeling had moeten ingaan op 1 januari 2011 maar
moet eerst behandeld worden door het federale parlement.
Er zijn dringend hervormingen nodig aan het sociale statuut
van de mandatarissen, vooral op het vlak van ziekteverzekering, pensioen en politiek verlof. Bovendien is er nog steeds
geen oplossing in het dossier van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen.
De lokale politiediensten wachten op het KB betreffende de
betaalpolitie zodat ze weer een vergoeding kunnen invoeren
voor prestaties die ze aan particulieren leveren zoals het toezicht bij voetbalwedstrijden.
De brandweerhervorming ligt stil. Wanneer komen er nieuwe
brandweerzones met rechtspersoonlijkheid? Kunnen de prezones in afwachting blijven rekenen op financiële steun van de
federale regering? Wat met het beloofde nieuwe brandweerstatuut? Of wordt de brandweer geregionaliseerd?
Een ander dossier dat dringend duidelijkheid vereist, is de federalisering van de 100-meldkamers. Wat met de brandweerdispatching? Het personeel vraagt duidelijkheid over zijn toekomst
en zijn statuut.
Het cameratoezicht om gestolen en onverzekerde voertuigen
met nummerplaatlezers op te sporen is in opmars, maar het
doorgeven van deze informatie aan andere diensten moet nog
uitgewerkt worden, de nota ligt klaar voor de minister van Binnenlandse Zaken.
Gemeenten wil een verbodsbord voor, maar eerst nog een
definitie van quads. Soms worden ze nog als landbouwvoertuigen beschouwd terwijl ze de landelijke wegen beschadigen.
Dankzij een nieuwe inningsprocedure kunnen verkeersboetes
sneller worden geïnd. Als het verkeersveiligheidsfonds wordt
geregionaliseerd, moeten deze middelen ook beter verdeeld
worden over de lokale politiezones.
De VVSG is vragende partij voor een wettelijke verankering van
intergemeentelijke samenwerking en de verlaging van de leeftijdsgrens voor het opleggen van gemeentelijke administratieve
sancties voor graffiti of klein vandalisme mits daaraan een
voorafgaande bemiddeling gekoppeld is.
De regering in lopende zaken heeft de vierjarige Strategische
veiligheids- en preventieplannen (die eind 2010 afliepen) tijdelijk met zes maanden verlengd tot 30 juni 2011. Worden ze dan
tijdelijk of langer of niet verlengd? De toekomst van de gesubsidieerde gemeenschapswachten en preventiewerkers komt in
het gedrang. En zijn deze plannen in de toekomst goed voor zes
jaar en/of worden ze geregionaliseerd?
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Als de Copernicuspremie van de federale ambtenaren ook voor
de politiemensen op straat van toepassing is, heeft dit veel repercussies (meer dan 300 miljoen euro) op de lokale overheden.
Duidelijkheid is dringend gewenst.
Ook voor het grotestedenbeleid worden de subsidies maar per
zes maanden verlengd, met alle onzekere gevolgen voor het
personeel dat met die middelen wordt betaald. Bovendien:
wordt het grotestedenbeleid al dan niet geregionaliseerd?
Zonder nieuwe regering komt er geen ambitieuze en gecoördineerde aanpak van de strijd tegen de armoede. De laagste
lonen moeten dringend stijgen, maar ook het bedrag van de
sociale uitkering. Een automatische rechtentoekenning moet
rechthebbenden automatisch geven waar ze recht op hebben, zoals voor het Omniostatuut waarop 800.000 mensen
recht hebben terwijl maar 275.000 mensen het krijgen. Om de
overmatige schuldenlast in te dijken is een strengere reglementering nodig voor kredietverschaffing. Er moet een sociaal
energiefonds worden opgericht en een huurwaarborgfonds. Net
zoals de vakbonden en de ziekenfondsen hebben de OCMW’s
een structurele financiering nodig als vergoeding voor hun federale opdrachten zoals de activeringsmaatregelen, de uitkering
van het leefloon en de financiële steun.
Door het uitblijven van een federale regering wordt er geen
grondig werk gemaakt van een coherent asiel- en migratiebeleid. Door de uitbreiding van het aantal opvangplaatsen is de
zaak tijdelijk onder controle, maar er verblijven nog altijd honderd asielzoekers in hotels.
Een groot deel van de door Kind en Gezin erkende initiatieven
voor buitenschoolse kinderopvang worden gefinancierd door
het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (binnen de
Rijksdienst Kinderbijslag) waarvoor in 2008 al een voorstel van
wet was ingediend om deze middelen over te hevelen naar de
gemeenschappen.
Hoewel in het kader van het decreet voorschoolse kinderopvang ervan wordt uitgegaan dat onthaalouders aangesloten bij
een dienst werknemers worden, blijft voorlopig nog alles bij het
oude.
De overgangstermijn voor de registratie van zorgkundige is
vervallen op 13 februari. De juridische bescherming van duizenden werknemers staat op de helling, voorlopig nemen de werkgevers hun verantwoordelijkheid op.
Wordt de Ikea-wet geregionaliseerd of niet? Het zou voor
Vlaamse gemeenten een logische koppeling met ruimtelijke ordening en mobiliteit mogelijk maken.
Mechelen, Bornem en Bierbeek kunnen niet van start gaan
met hun meerjarenprogramma gemeentelijke internationale
samenwerking zonder Koninklijk Besluit. Ze wachten al sinds
september 2010 op de goedkeuring van hun dossiers.

