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COMMISSIEWERKZAAMHEDEN
SAMENVATTEND VERSLAG
namens de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
uitgebracht door de heer Juan BENJUMEA MORENO

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:
Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Juan Benjumea Moreno, mevrouw
Els Rochette, mevrouw Cieltje Van Achter
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1.

Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie
(R.v.O., art. 12, 2)

2.

Regeling van de werkzaamheden

-3Mevrouw Carla Dejonghe, oudste lid in jaren, zit de vergadering voor.
1.

Benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de commissie
(R.v.O., art. 12, 2)

Op de agenda staat de benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van deze commissie.
Open Vld stelt mevrouw Carla Dejonghe voor als voorzitter. Groen stelt de heer Juan Benjumea
Moreno voor als ondervoorzitter. Dit werd overlegd tussen de erkende politieke fracties. De
commissie kan hiermee instemmen.
2.

Regeling van de werkzaamheden

De commissievoorzitter meldt dat er voor het nieuwe parlementaire jaar ruimte is voor
terreinbezoeken en/of themazittingen in het kader van de Commissie voor Welzijn, Gezondheid
en Gezin. De commissiesecretaris heeft het reglement betreffende binnenlandse en buitenlandse
studiebezoeken van de Raad en de commissies rondgedeeld op de banken.
Zelf vindt de commissievoorzitter het thema “vereenzaming van de maatschappij” een
interessant thema waarrond kan gewerkt worden. In de grootstad is dit een onderwerp dat echt
speelt en samenhangt met andere problematieken. Vandaar dat een bezoek aan het Brusselse
werkveld een optie kan zijn.
De commissieleden vinden dit allen een goed voorstel. Er wordt afgesproken dat interessante
projecten omtrent vereenzaming in en buiten Brussel door de diensten worden onderzocht.
Op verzoek van de commissieleden zal een bezoek aan de VGC Algemene Directie Welzijn,
Gezondheid en Gezin worden georganiseerd. Aan de diensten wordt gevraagd om na te gaan of
dit studiebezoek kan plaatsvinden op 7 of 21 januari 2020.
Verder worden de commissieleden uitgenodigd om hun voorstellen voor andere onderwerpen
en thema’s over te maken aan de commissiesecretaris. Een overzicht van de in de vorige
legislatuur in Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin behandelde thema’s en
studiebezoeken zal aan de commissieleden worden bezorgd.

De verslaggever,
Juan BENJUMEA MORENO

De voorzitter,
Carla DEJONGHE

