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1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 60) 

 

 - Vraag om uitleg van mevrouw Brigitte Grouwels aan de heer Guy  

  Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs,  

  Vorming en Studentenzaken, over een campagne om de inspanningen  

  van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel in de verf te zetten  

 

 - Vraag om uitleg van de heer Johan Van den Driessche aan de heer Guy  

  Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs,  

  Vorming en Studentenzaken, betreffende de jaarlijkse netwerkdagen  

  voor Nederlandstalige mandatarissen georganiseerd door de VGC- 
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1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Brigitte Grouwels aan de heer Guy Vanhengel, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over 

een campagne om de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel in de verf 

te zetten 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): De Vlaamse Gemeenschap investeert jaarlijks zo’n 

800 miljoen euro in onderwijs-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen in Brussel.  

 

Deze initiatieven van de Vlaamse Gemeenschap worden doorgaans, ver buiten de Vlaamse 

gemeenschap, erg gesmaakt. Het Nederlandstalig onderwijs staat bijvoorbeeld erg hoog 

aangeschreven in Brussel en is erg populair bij vele Frans- en anderstalige Brusselaars. 

Ongeveer 20% van de Brusselse kinderen en jongeren trekt naar het Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel.  

 

Gezien de vele noden op het terrein moeten de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in 

Brussel nog verder toenemen. We zullen daarom de Vlaamse Gemeenschap moeten 

overtuigen om bijkomend te investeren in Brussel. Meer bepaald dient de Vlaamse 

Gemeenschap uitvoering te geven aan de Brusselnorm en moet ze bijgevolg een 

(onderwijs)aanbod uitwerken voor 30% van de Brusselse kinderen en jongeren. 

  

Het zou daarbij helpen indien de talrijke Frans- en anderstalige gebruikers van dit uitgebreide 

en hoogwaardige aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, ook vaker via hun stem 

steun zouden verlenen. Dit is helaas nog veel te weinig het geval. Het is trouwens een 

frustratie die leeft bij verschillende Nederlandstalige partijen in Brussel: Vlaanderen zorgt 

voor 20% van de plaatsen in het onderwijs, maar in het stemhokje kiezen de ouders van de 

kinderen die in het Nederlandstalig onderwijs schoollopen wel massaal Franstalig.  

 

Het verlies aan steun vanwege de Brusselaars voor de Nederlandstalige partijen in Brussel 

kan op termijn zeer nadelige gevolgen hebben, namelijk dat de Vlaamse Gemeenschap minder 

gaat investeren in Brussel.  

 

De tijd dringt. Zoals ik onlangs aan het magazine BRUZZ liet weten, ben ik voorstander van 

een grootschalige informatiecampagne, in andere talen dan het Nederlands, om het beleid en 

de investeringen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel onder de aandacht te brengen van 

de vele Franstalige en anderstalige Brusselaars die ervan gebruik maken. Rechtstreeks 

zeggen: ‘uw kinderen gaan naar het Nederlandstalig onderwijs, dus stem maar 

Nederlandstalig’, is een beetje te grof en te kort door de bocht. Maar een grootschalige 

informatiecampagne om de aandacht te vestigen op het positieve beleid vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap, waar heel Brussel van gebruik kan maken, van kan geniete, is nodig. Deze 

campagne wordt volgens mij het best gevoerd door de VGC in de aanloop naar de komende 

gewestraadsverkiezingen van mei 2019.  

 

Hoe staat u, als collegevoorzitter, tegenover het voorstel om in het voorjaar van 2019 een 

grootscheepse en meertalige informatiecampagne te voeren om de inspanningen van de 

Vlaamse Gemeenschap in Brussel, die in Brussel ook door de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie wordt vertegenwoordigd, onder de aandacht te brengen?  
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Hebt u in de voorbije maanden al stappen gezet om deze campagne concreet vorm te geven? 

Zo ja, kan u meer vertellen over de inhoud en de timing van deze campagne? 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Ik deel de analyse dat investeringen door de Vlaamse 

Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie door veel mensen, door veel 

Brusselaars, worden geapprecieerd. Het woord kwaliteit wordt er ook vaak aan gelinkt. Dit is 

ook belangrijk. 

 

Ook is er kritiek, de eis, dat de Vlaamse Gemeenschap blijvend moet investeren in Brussel. 

Dit geldt niet alleen voor onderwijs, maar ook voor cultuur, jeugd, sport, welzijn, enz. 

 

Ik ben het niet helemaal eens - tevens omdat ik er ook geen duidelijke analyse van heb - over 

de uitspraken van het stemgedrag. Collega Brigitte Grouwels zegt dat er duidelijk een verschil 

is tussen het aanbod dat wordt gecreëerd voor heel veel mensen en de uiting hiervan in hun 

stemgedrag. Misschien bestaan hier wetenschappelijke analyses over, zo niet kan dit 

misschien worden onderzocht. 

 

Groen werkt samen met Ecolo. Ik heb voor de gemeenteraadsverkiezingen toch de indruk dat 

wij ook mensen bereiken die niet puur Nederlandstalig zijn. Het hangt natuurlijk af vanuit 

welke invalshoek je het bekijkt. Belangrijk zijn de middelen die we moeten inzetten voor een 

gewest dat tweetalig is.  

 

De vraag over meertalige informatiecampagnes, deel ik. Maar er is toch regelmatig kramp bij 

de VGC als het over meertalige communicatie gaat. Onlangs was er nog de discussie over een 

tekst in de Gazet van Jette. Ik ben er zeker voorstander van om aan de goede initiatieven van 

de VGC meer ruchtbaarheid te geven.  

 

Ik kijk uit naar de mening van het College over de meertalige communicatie over de 

werkzaamheden van de VGC naar het breder publiek toe. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Ik wil in grote lijnen aansluiten bij de vraag van 

mijn collega. Ik wil daarbij wel graag een bedenking maken. Ik heb al vaker gepleit dat we 

meer fier mogen zijn op wat er gebeurt langs de kant van de Vlaamse Gemeenschap, langs de 

kant van de VGC. Ik vind dat we dit meer mogen uitdragen. 

 

Verder heb ik nog een kleine randbemerking. Het helpt natuurlijk niet als men voortdurend, 

ook in de Raad, op de nagel blijft kloppen, dat Vlaanderen niet genoeg doet voor Brussel. Dit 

geeft een tegenstrijdig signaal. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De VGC voert een actief communicatiebeleid dat het 

Nederlandstalig aanbod in Brussel continu in de verf zet. De doelstelling om alle Brusselaars 

te bereiken met informatie over het Nederlandstalig aanbod – zowel dat van de VGC zelf, als 

dat van onze partners in het veld – staat daarbij voorop. Het VGC-College keurde daartoe, 

eerder dit jaar, een kader goed voor de overheidscommunicatie van de VGC. De 

toegankelijkheid van de communicatie staat daarbij voorop, we zorgen er voor dat onze 

communicatie begrijpelijk is voor elke ontvanger. 

 

Toegankelijke communicatie betekent voor de VGC in de eerste plaats communiceren in 

duidelijk Nederlands. Er bestaat daarbij geen twijfel over de basistaal van onze werking, 

producten, dienstverlening en netwerk. Dat Nederlands moet begrijpelijk zijn, ook voor 
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burgers die een beperkte kennis hebben van het Nederlands. De VGC werkt daarvoor sinds 

jaren samen met het Huis van het Nederlands. Tot en met 2018 gebeurde dat met het project 

‘Duidelijk Nederlands’ waarvoor het Huis van het Nederlands jaarlijks een subsidie van de 

VGC ontvangt. Met die middelen zet het Huis sensibilisering op, organiseert ze vormingen en 

neemt ze teksten onder handen voor gebruik door de VGC en door organisaties in het veld. 

Vanaf 2019 zetten we hier extra op in, door dit aanbod vanuit de VGC zelf aan te bieden, nog 

steeds in samenwerking met het Huis van het Nederlands. Op die manier kunnen we hier extra 

tijd en middelen voor voorzien. 

 

Voor specifieke doelstellingen kan de VGC ook andere talen dan het Nederlands gebruiken in 

haar communicatie. Het verlaagt de drempel en het vergroot de interesse voor het gebruik van 

onze Nederlandstalige diensten of de producten die gepromoot worden. Het gebruik van 

andere talen gebeurt binnen een uitgewerkt kader (‘het referentiekader voor het omgaan met 

talen in de externe communicatie van de VGC’) en voor specifieke doelstellingen: 

• het beter bereiken van een doelgroep; 

• op een respectvolle manier; 

• waarbij duidelijk moet zijn dat de VGC en haar netwerk zich open en tolerant 

 openstellen. 

 

Op die manier streven we met de communicatie van de VGC naar een grote toegankelijkheid 

en het bereiken van alle Brusselaars.  

 

Enkele voorbeelden van meertalige communicatie, die vertalingen of gedeeltelijke vertalingen 

hebben opgenomen. 

- De brochures over het Nederlandstalig aanbod die de VGC verschillende keren per jaar in 

Brussel verspreidt, worden vertaald of deels vertaald naar het Frans en/of Engels. Zoals 

bijvoorbeeld de scholengids, de vakantiegids, de speelpleinbrochures, de sportgids, de 

cursusbrochures van de gemeenschapscentra enz. 

- Delen van de websites van de VGC worden vertaald naar het Frans en het Engels, om de 

boodschap te ondersteunen. 

- Campagnes gericht op specifieke doelgroepen maken gebruik van verschillende vormen 

van vertalingen, zoals daar zijn: 

 de Vroege Vogels-campagne bevatte elementen in maar liefst 8 talen: 

Nederlands – Frans – Engels – Spaans – Italiaans – Duits – Turks – Arabisch; 

 de promotie van anderstalige bibliotheekcollecties vanuit Obib (het netwerk 

van de Nederlandstalige bibliotheken in Brussel) gebeurde in het Nederlands, 

met vertalingen in het Frans en telkens in de betreffende taal van de specifieke 

collectie; 

 bij de opening van de campus Comenius, recent nog, nodigde de VGC ook de 

buurtbewoners uit, middels een uitnodiging waarin een Franse vertaling was 

opgenomen; 

 Logo Brussel zet meertaligheid in voor verschillende campagnes; zoals de 

Tournée Minérale (een tweetalige campagne), de promotie van de Goed-

gevoel-stoel (vertaling in het Frans en Turks). 

 Dit zijn slechts enkele voorbeelden.  

 

Op deze manier is de informatie over de organisator, het event, de inschrijfprocedure, de 

kansentarieven, enz. toegankelijk voor een zo breed mogelijke doelgroep. 
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Concreet gebeurt de communicatie van de VGC op zeer verschillende manieren. Die 

communicatie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een complex, geïntegreerd netwerk van 

kanalen, van structurele communicatie, campagnes, project- en eventcommunicatie, van 

instrumenten gericht op verschillende doelgroepen en aangepast gebruik van talen.  

- De VGC zet in grote mate in op digitale communicatie via een 40-tal websites, een ruime 

sociale media-aanwezigheid (Facebook, Instagram, YouTube en andere), digitale 

nieuwsbrieven, mailings, videokanalen, advertentiecampagnes enz. 

 

- Daarnaast blijft het gedrukte aanbod van brochures, folders, affiches, advertentie-

campagnes en ander drukwerk bestaan.  

 

- De VGC communiceert ook door fysiek aanwezig te zijn op events, met informatie over 

het Nederlandstalig aanbod.  

 

Al deze uiteenlopende communicatie-acties vallen onder de VGC-huisstijl en het ondertussen 

welbekende N-Brussellogo. Naast de vormen van communicatie zoals zonet opgesomd, is de 

VGC ook zichtbaar in het straatbeeld, dank zij de honderden N-gevelborden, de bestickering 

op infrastructuur en voertuigen, het promotiemateriaal bij events, enz.    

 

Er kan uiteraard meer gebeuren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld de verspreiding van het 

jaarverslag van de VGC. De laatste jaren heeft de VGC dat jaarverslag ook steeds meer 

afgestemd op een breed Brussels publiek, zowel voor professionelen in het Nederlandstalig 

netwerk als voor zoveel mogelijk Brusselaars. De laatste 3 jaarverslagen werden dan ook 

breed verspreid naar alle Nederlandstalige Brusselaars, waarmee we om en bij de 45.000 

adressen bereikten.  

 

Een helder, aantrekkelijk jaarverslag is een geschikt instrument om de informatie over het 

Nederlandstalig aanbod ruimer te verspreiden.  

 

Men staat er soms te weinig bij dat stil dat, binnen de beperkte groep zuiver Nederlands-

taligen, velen de VGC niet goed kunnen plaatsen, niet weten wat de VGC juist is. 

 

Er kan overwogen worden om de hoofdlijnen van de inhoud ook in het Frans en het Engels op 

te nemen in het jaarverslag, en om het jaarverslag 2018 nog ruimer te verspreiden in Brussel. 

Op die manier zou de VGC de investeringen in het Nederlands en de aanwezigheid van het 

Nederlands, nog meer kunnen benadrukken.  

 

Wat het uitdragen van wat de VGC doet, moet helpen zijn de nieuwskanalen, BRUZZ. Dit staat 

ook in hun doelstellingen. Het merendeel van de communicatiemiddelen gaat naar de Vlaams-

Brusselse Media.  

 

Men kan niet zeggen dat de overheid hier te weinig middelen aan besteedt. De vraag is: halen 

we uit de bestede middelen het maximum van wat er uit te halen valt. Hier heeft collega 

Brigitte Grouwels misschien gelijk en gebeurt dit onvoldoende. Misschien moeten we bv. de 

investeringen herbekijken. 

 

De taalproblematiek is niet eenvoudig want men moet binnen de taalwetten blijven. Een 

tweetalig document mag niet worden gebruikt. Een Nederlandstalig en een Franstalig 

document moeten 2 aparte documenten zijn. Nederlandstalige overheden worden geacht in het 

Nederlands te communiceren. In de Brusselse context, mag de andere taal worden gebruikt als 
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dat nodig is. Het Brussels Gewest moet normaal gezien 2 aparte documenten maken, een N en 

een F. Er wordt wel heel veel tegen gezondigd. 

 

Het logo dat de VGC gebruikt – de N – is volgens mij duidelijk. Er werden hierrond veel 

debatten gevoerd.  

 

Tevens is het niet de bedoeling dat de zetelende meerderheid van de overheidskanalen gebruik 

maakt om overdreven aanwezig te zijn in de communicatie, aangezien de leden van de 

oppositie deze toegang niet hebben. Er moeten hier de nodige evenwichten bestaan. 

 

Als er zeer zwaar wordt geïnvesteerd in eigen media, hoever mag de overheid dan wegen op 

de journalistieke onafhankelijkheid van de onderliggende media? Met de Vlaams-Brusselse 

Media bestaat er een beheersovereenkomst, maar in feite zijn die media compleet 

onafhankelijk. Ze hebben wel een specifieke rol die iets anders is dan deze van de 

commerciële media. 

 

Tenslotte is er de link die kan worden gelegd naar het kiesgedrag. 1/5 van de ouders sturen 

hun kind naar het Nederlandstalig onderwijs. Dit is gigantisch veel. Als naar de kiesuitslagen 

wordt gekeken, halen we slechts 1/9 van het aantal kiezers, zijnde 50.000 op 450.000. Tot de 

vorige gewestraadsverkiezingen was dit aantal van 50.000 in dalende lijn, nadien is het terug 

een klein beetje gestegen. Mijn aanvoelen is dat dit nog een klein beetje kan stijgen. Het 

probleem is echter dat een deel van de oefening verwatert door het aantal inwoners, dat blijft 

stijgen, waarvan er niet veel Nederlandstalig zijn. In absolute cijfers ben ik ervan overtuigd 

dat deze 50.000 nog kan toenemen dankzij het Nederlandstalig onderwijs. De relatieve cijfers 

hangen af van het geheel. 

 

Er is een belangrijke hindernis, waarvoor ik bloed, zweet en tranen heb gelaten, namelijk de 

kiesprocedure. De Brusselaar moet dadelijk de keuze maken voor welk taalcollege hij of zij 

wil kiezen: het Nederlandstalig of Franstalig. Ik heb hierover reeds met 3 ministers van 

binnenlandse zaken van gedachten gewisseld, maar de wet is de wet. Dit is een hindernis die 

het werven van kiezers moeilijk maakt. In ieder geval is het wel goed dat er een vaste 

vertegenwoordiging van Nederlandstalige verkozenen is. 

 

Tot besluit ben ik van mening dat als we iets willen veranderen, iedereen – zowel oppositie 

als meerderheid – dit moet dragen. 

 

De voorzitter: Binnen het Uitgebreid Bureau bestond consensus om in het kader van 30 jaar 

VGC de paradepaardjes van de VGC wat extra onder de aandacht te brengen en bekend te 

maken. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Mijn vertrekpunt was om het draagvlak van het 

Vlaams beleid in Brussel dat goed is voor de Vlamingen, maar ook voor alle Brusselaars, te 

bestendigen op middellange en lange termijn. Dit is mijn zorg. 

 

Uit cijfergegevens van de collegevoorzitter kunnen we afleiden dat we in absolute cijfers 

vooruit zijn gegaan. Dit is positief, maar in percenten ziet dit er nog altijd niet goed uit. 

 

Het gevaar blijft toch dat het draagvlak niet zo sterk is. De vraag is dan hoe dit in Vlaanderen 

op een bepaald moment geconcipieerd wordt. 
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Kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs komen, als de school uit is, terug in hun eigen 

taalmilieu. Het positieve beleid van de Vlaamse Gemeenschap verdwijnt dan totaal op de 

achtergrond. Het Nederlands speelt dan ook niet mee tijdens de verkiezingen. Vandaar mijn 

vraag: hoe kan men dit sterker naar voor brengen? 

 

De collegevoorzitter heeft gelijk. Als we iets doen, moet het gedragen worden door iedereen. 

Alle partijen moeten hun ideeën samenleggen en er eensgezind voor ijveren om de notie van 

het taalcollege via een wetswijziging te realiseren. 

 

Aan de andere kant mogen we ook andere creatieve ideeën naar voor schuiven. Misschien kan 

het VGC-jaarverslag een aanleiding zijn om met een grote campagne duidelijk te maken wat 

de Vlaamse Gemeenschap doet. Jaren geleden heeft Hugo Weckx een ongelooflijk politiek 

statement gemaakt door in het Frans het Nederlandstalig onderwijs aan te prijzen, met alle 

gevolgen van dien. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Dit was een van de meest doortastende overheids-

communicatie ooit in dit land. Heel belangrijk hierbij was de frequentie. De heer Hugo 

Weckx heeft de campagne jaren na mekaar gebruikt. Er zat frequentie in en de boodschap 

bleef hetzelfde. Nu denkt men te vlug dat men met een betaalde, gerichte actie, iets kan 

overbrengen. Dit werkt echter zo niet. Bij elke betaalde communicatieactie is er frequentie 

nodig. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V): Het is belangrijk om te blijven benadrukken dat de 

Vlaamse Gemeenschap heel veel dingen doet in Brussel, voor iedereen. We gaan niet vragen 

erken dit, maar we moeten erop blijven hameren tot men het erkent. Tot men erkent dat hier 

een goed beleid wordt gevoerd voor ons, voor alle Brusselaars. We moeten er samen creatief 

over nadenken en hieromtrent tot een eensgezinde visie komen. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): De collegevoorzitter spreekt over de gewestverkiezingen 

waar er een drempel is. Ik had het over de gemeenteraadsverkiezingen waar deze drempel niet 

is. De collegevoorzitter heeft bovendien gesproken vanuit zijn ervaring. Bestaat er een 

wetenschappelijke analyse over de investeringen in de Nederlandstalige gemeenschap in 

Brussel en het stemgedrag van de Brusselaars? Ik heb hier geen weet van. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Iedereen kan zelf de oefening maken. De voorkeur-

stemmen optellen van alle Nederlandstalige 1ste kandidaten van de gemeenteraads-

verkiezingen. Het resultaat is ongeveer 50.000. 

 

Met betrekking tot het afschaffen van de taalcolleges, zal er nooit een meerderheid langs 

Franstalige kant te vinden zijn. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA): 30 jaar Raad van de VGC is een ideale 

gelegenheid om onze infrastructuur en onze inspanningen in het daglicht te stellen. De VGC-

administratie zal 30 jaar VGC ook op deze manier oriënteren. 

 

Ik weet niet of het jaarverslag het ideale middel is omdat het nogal administratief is. 

Misschien moet er nagedacht worden of men het onderwijs niet meer als kanaal kan 

gebruiken om bepaalde mensen te bereiken. Ouders van kinderen in het Nederlandstalig 

onderwijs hebben al contacten met de Vlaamse Gemeenschap en hebben misschien hierover 
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al een positieve mening. Het is misschien een delicaat kanaal, maar wellicht toch iets 

waarmee er meer gedaan kan worden. 

 

Ik volg natuurlijk de analyse ten opzichte van de Vlaams-Brusselse Media. Het heeft vooral 

betrekking op de wijze waarop journalistiek wordt gebracht. Vroeger was er het blauw 

fabriekje en nu het links fabriekje. (Reactie van de heer Bruno De Lille) 

 

Een artikel in Knack is een mooi voorbeeld. BRUZZ verwijst naar Knack, maar vergeet de 

nuancering die bezoekers hebben aangebracht, in het artikel over te nemen in BRUZZ. 

(Reactie van de heer Bruno De Lille) 

 

 

*** 

 

 

Vraag om uitleg van de heer Johan Van den Driessche aan de heer Guy Vanhengel, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, 

betreffende de jaarlijkse netwerkdagen voor Nederlandstalige mandatarissen 

georganiseerd door de VGC-administratie 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA): In het Bestuursakkoord 2014-2019 van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie werd door de meerderheidspartijen overeengekomen dat 

‘de netwerking tussen alle Nederlandstalige mandatarissen uit de diverse bestuursniveaus in 

Brussel versterkt zal worden door de organisatie van een jaarlijkse netwerkdag’.  

 

In uw antwoord van op mijn schriftelijke vraag nr.11 van 17 juli 2018 stellen we vast dat de 

VGC-administratie deze legislatuur slechts 2 netwerkdagen heeft georganiseerd en dat enkel 

voor de Nederlandstalige schepenen en OCMW-voorzitters en hun medewerkers, ondanks de 

hierboven genoemde bepaling in het Bestuursakkoord 2014-2019 dat spreekt van ‘alle 

Nederlandstalige mandatarissen uit de diverse bestuursniveaus in Brussel’. 

 

Het verwondert mij ook dat de Nederlandstalige gemeentemandatarissen niet werden 

betrokken bij die netwerkdagen. De opdracht van de gemeenteraadsleden is immers een pak 

zwaarder geworden dan vroeger. Bovendien worden door deze benadering een aantal 

Brusselse gemeenten en politieke fracties uitgesloten van deze netwerking. De N-VA vraagt 

dan ook met aandrang dat hierin verandering komt. 

 

Waarom werden de Nederlandstalige gemeenteraadsleden niet uitgenodigd voor de jaarlijkse 

netwerkdagen georganiseerd door de VGC-administratie?  

 

Wordt er op korte termijn een nieuwe netwerkdag georganiseerd door de VGC-administratie 

voor de Nederlandstalige mandatarissen? De recente gemeenteraadsverkiezingen van 14 

oktober 2018 zijn daartoe wellicht een goede aanleiding.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen): Ik heb reeds in een andere commissie tegen collegelid 

Pascal Smet gezegd dat het beter is dat naast schepenen ook raadsleden worden uitgenodigd 

op ontmoetingsdagen, enz. 

 

Collegevoorzitter Guy Vanhengel: In het bestuursakkoord van de VGC wordt inderdaad het 

initiatief vermeld rond deze netwerkdagen met gemeentelijke mandatarissen.  
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Zoals reeds aangehaald in het antwoord op uw schriftelijke vraag, verliep de samenwerking 

met de VGC (naast de twee netwerkdagen die de VGC-administratie heeft georganiseerd voor 

de Nederlandstalige mandatarissen) in functie van concrete dossiers of op vraag van 

specifieke beleidsdomeinen. Deze contacten vonden plaats doorheen de hele legislatuur.  

  

Het lijkt ons logisch dat de VGC-administratie zich in eerste instantie richt tot de 

Nederlandstalige schepenen en OCMW-voorzitters en de relevante gemeentelijke diensten 

met wie in de praktijk samengewerkt wordt in het kader van concrete dossiers.  

 

Het valt te overwegen om dit netwerkmoment uit te breiden naar gemeenteraadsleden, maar 

we moeten ons daarbij wel enkele vragen stellen: Is het een taak van de administratie van de 

VGC om netwerkdagen voor Nederlandstalige gemeenteraadsleden te organiseren?  

 

Ook de fractie of de lokale partijafdeling binnen een gemeente heeft een verantwoordelijkheid 

om hun nieuwe gemeenteraadsleden te begeleiden in de uitoefening van hun functie. Het 

gemeentelijk reglement van inwendige orde kan hierbij een praktische leidraad zijn. 

 

Daarnaast zijn veel kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen taalgemengd (lijst van de 

burgermeester, enz.).  

 

Wat betreft de laatste vraag met betrekking tot de organisatie van een nieuwe netwerkdag, kan 

ik u meedelen dat het inderdaad de intentie is om een nieuwe netwerkdag te organiseren in het 

voorjaar 2019 (vermoedelijk in februari-maart) voor de Nederlandstalige gemeentelijke 

mandatarissen. De VGC-administratie zal dit de komende periode voorbereiden. Er zal 

uitgelegd worden wie de VGC is en hoe ze zich verhoudt ten opzichte van de andere 

Brusselse instellingen. Waarvoor men bij de VGC terecht kan, enz. 

 

Er zijn nog andere fora die de gemeenteraadsleden kunnen begeleiden bij de uitoefening van 

hun mandaat. 

 

U hebt gelijk, op netwerkdagen moet iedereen worden uitgenodigd. Dit zal in de toekomst 

ook gebeuren. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA): Bedankt voor de toezegging. 

 

Voor de VGC-administratie is het ook een interessante bron van informatie om te voelen wat 

er leeft bij de gemeenteraadsleden. Ze krijgen ook een idee van problemen die naar voor 

komen. 

 

Zulke netwerkdagen hebben een agenda en er wordt informatie gegeven. Hierdoor zijn er 

beter geïnformeerde gemeenteraadsleden, die normaal gezien dan ook beter werk kunnen 

leveren en dit komt ten goede aan heel de Vlaamse gemeenschap in Brussel. 

 

Ik juich toe dat de collegevoorzitter het initiatief zal nemen om iedereen uit te nodigen. 

 

 

 

___________ 

 


