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SOCIALE BEGROTING
MET VEEL INVESTERINGSRUIMTE
De Vlaamse Regering legt voor 2019 opnieuw een begroting in evenwicht voor. Dat lijkt stilaan een
evidentie, maar is het niet. Zeker wanneer je de brede investeringsruimte die wordt gecreëerd in
rekening brengt. “Natuurlijk is het werk nog lang niet af,” zegt CD&V-fractievoorzitter Koen Van den
Heuvel, “maar de extra middelen die ook nu weer worden voorzien voor onder andere welzijn,
onderwijs, onderzoek en innovatie, sociale economie, wonen, milieu en natuur maken duidelijk dat
deze regering stap voor stap werk maakt van een hogere levenskwaliteit voor steeds meer
Vlamingen.”
Wat sterk in het oog springt is opnieuw de forse groei in het welzijnsbudget. Er is 500 miljoen euro aan
extra middelen voorzien voor jeugdhulp, kinderopvang, woongelegenheid in onze woonzorgcentra,
ondersteuning van personen met een beperking …
Van den Heuvel: “De Vlaamse regering maakt haar belofte waar. Wie de groei in het welzijnsbudget
van de voorbije 5 jaar bekijkt, kan niet naast de nooit geziene budgetverhogingen en het toegenomen
investeringsritme op alle welzijnsdomeinen. Die steile opwaartse sociale lijn moeten we ook de
komende jaren aanhouden.”
Steeds meer Vlamingen hechten terecht belang aan een gezonde leefomgeving. Dat bewustzijn wordt
in de nieuwe begroting vertaald. “Nooit eerder werd zo’n recordbudget voor natuur en bos voorzien.
Ook de extra investeringen in klimaatbeleid en hergebruik van water dragen er toe bij dat we onze
leefomgeving steeds robuuster wapenen en beschermen. Samen goed voor een groei in
klimaatinvesteringen van ruim 400 miljoen euro in deze legislatuur”, stelt Koen Van den Heuvel vast.
Geen levenskwaliteit zonder de kans je talenten te ontwikkelen. “Ons onderwijs is top, maar om dat
zo te houden zijn blijvende inspanningen nodig. Die zijn er en ze blijven ook aangehouden”, verwijst
Van den Heuvel naar de middelen die de voorbije jaren gingen naar de historische inhaalbeweging op
het vlak van scholenbouw. Dat daarnaast ook ruimte is om te investeren in de modernisering van het
secundair onderwijs, de opgedreven begeleiding van startende leerkrachten en de verhoging van de
werkingsmiddelen voor onze kleuter- en basisscholen, bewijst dat het deze regering menens is met de
zorg voor de toekomst van onze kinderen en jongeren.
Toch is Van den Heuvel niet blind voor het werk dat nog op de plank ligt: “De komende jaren zullen we
moeten blijven inzetten op het verhogen van de levenskwaliteit in Vlaanderen. Zeker projecten rond
armoedebestrijding, het activeren van langdurig werkzoekenden om het blijvend groeiende aantal
vacatures in onze bedrijven ingevuld te krijgen, het steeds toegankelijker maken van de woningmarkt
voor mensen met minder financiële draagkracht, en een mobiliteitsbeleid met meer focus op het
wegwerken van files door in te zetten op de fiets en het openbaar vervoer om de schade aan onze
leefomgeving en economie eindelijk in te dijken, kunnen gerust wat meer aandacht verdragen.”
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