Brussel wil af van 'Brussel-paradox'
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De Brusselse regering presenteerde gisteren een ambitieus sociaal-economisch tienjarenplan, 'dat verder springt dan het Waalse
Marshallplan'. Domper op de feestvreugde werd geleverd door de Vlaamse regering, die de tekst niet ondertekende.
Van onze redactrice Marjan Justaert
LakenHet Atomium steekt al in een nieuw jasje, het hoofdstedelijk gewest straks ook. Tenminste, als het van de Brusselse regering,
onder leiding van Rudi Vervoort (PS), afhangt.Redynamiser la région is het doel van de 'Strategie 2025 voor Brussel'.
Waarom een tienjarenplan? Tien jaar is de tijd die de totale uitrol van de zesde staatshervorming zal vergen, aldus Vervoort, maar tien
jaar is ook nodig om uit de zogenaamde 'Brussel-paradox' te geraken. Brussel doet het als internationale stad goed op het vlak van
werkgelegenheid, economische groei en algemene welvaart, maar tegelijkertijd stijgt de jeugdwerkloosheid er sneller dan elders. Dat
werkt de verpaupering van een toenemend deel van de Brusselse bevolking in de hand.
'De economische plaats die Brussel inneemt in België en in Europa moet sterker gemaakt worden', vatte minister van Economie
en Tewerkstelling Didier Gosuin (FDF) samen. Daarvoor heeft de regering 18 concrete doelstellingen geformuleerd, waarvan het
leeuwendeel al aangekondigd werd in het regeerakkoord(zie inzet).
De eerste tien doelstellingen vallen volledig onder de gewestbevoegdheden. De rode draad is de ondersteuning van ondernemingen,
zowel door administratieve vereenvoudiging als een fiscaal gunstregime. Zo wordt er een Brusselse 'Small Business Act' ingevoerd,
om de relaties tussen kmo's en overheid te verbeteren.
Acht economische domeinen krijgen extra steun wegens hun 'groot jobpotentieel': toerisme, gezondheidszorg, milieu, digitale
economie, creatieve economie, industrie, voeding en horeca, en ten slotte erfgoedberoepen.
De sociale partners zijn lovend over Strategie 2025. 'Dit is een goed voorbeeld van hoe samenwerking tussen de overheid en de
sociale partners kan leiden tot efficiëntiewinst voor beide', stelde Anton Van Assche van Unizo. 'Goed dat dat besef ook in Brussel
ingeburgerd raakt.' Vakbondsman Philippe Vandenabeele van de ACLVB waarschuwde evenwel voor het risico dat het plan 'als een
lasagne, laagje per laagje' zou worden afgewerkt, terwijl de uitvoering van de zesde staatshervormingen door alle doelstellingen heen
loopt.
Door de neus geboord
De laatste acht doelstellingen bestrijken gemeenschapsmateries, zoals onderwijs en jeugd. Daar vinden we de jongerengarantie
terug, een maatregel die de torenhoge jeugdwerkloosheid in Brussel drastisch moet indijken, alsook plannen om het onderwijs- en
opleidingsaanbod beter af te stemmen op de arbeidsmarkt.
De bedoeling was dat de twee gemeenschapsregeringen het tweede deel mee zouden ondertekenen - zij zijn immers mee bevoegd en dat werd ook gedaan door de Franse Gemeenschapsregering onder leiding van Rudy Demotte (PS). Sven Gatz (Open VLD), die de
Vlaamse regering vertegenwoordigde, tekende niet, waardoor de Brusselse regering haar glorieus moment door de neus geboord zag.
'De Vlaamse regering onderschrijft de strategische doelstellingen van het plan, maar wil het operationele luik uitdiepen', aldus
Gatz. Zo maakt hij zich sterk dat de twee regeringen elkaar kunnen tegemoetkomen op het vlak van de bouwkalender voor het
Brussels onderwijs, de afstemming van het opleidingsaanbod, het Vlaamse plan omtrent duaal leren, of de ontwikkeling van een echt
talenbeleid.
'Ik heb een nota overgemaakt aan Brussels minister-president Vervoort,' vervolgde Gatz, 'niet om de zaken te bemoeilijken, maar om
ze te verbeteren.' De nota werd ondertekend door Gatz, minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en ministers Philippe Muyters
(N-VA) en Hilde Crevits (CD&V). Vlaanderen toont zich met andere woorden bereid om rekening te houden met de Brusselse
doelstellingen bij de uitvoering van hetVlaams beleid, maar wil zich niet verbinden aan tienjarenplannen van een andere - PSgestuurde - regering.
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