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-2Dames en Heren,
De Gemengde Commissie ad hoc bestaande uit de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën
& Begroting en Stedelijk beleid, de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, de
Commissie voor Onderwijs en Scholenbouw en de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport
besprak tijdens haar vergadering van 28 april 2020 de stand van zaken ingevolge de
coronacrisis.
De heer Fouad Ahidar wordt aangeduid als verslaggever.

1. Collegelid Sven Gatz bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw
Tijdens de vorige Gemengde Commissie werd reeds verteld dat er laptops voor schoolgaande
kinderen werden verzameld. Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) vraagt hoeveel laptops er
reeds geleverd zijn. Hoeveel zijn er nog in behandeling? Hoeveel laptops zijn er klaar maar
wachten nog op levering?
Welke scholen, in welke gemeenten en welke koepels werden reeds geholpen? Kan een
opsplitsing worden gemaakt over het aanleveren per leeftijd? Waarom werden deze als eerste
geholpen?
Hoe worden jongeren die nu geen computer hebben verder opgevolgd? Worden er lokalen
opengesteld? Wordt er eventueel gekeken of Muntpunt hier kan helpen of opengesteld worden?
Hoeveel vragen zijn nog niet ingevuld? Want iedere dag die verloren gaat, betekent extra
leerachterstand voor leerlingen die geen computer of internettoegang hebben. Zijn er
maatregelen die ervoor zorgen dat deze leerlingen zo snel mogelijk een gericht lesaanbod
kunnen krijgen, al dan niet op school?
Worden maatregelen voorzien om leerlingen die aanspraak maken op de steun die de VGC
levert ook nadien van nabij op te volgen?
Het thuis verderzetten van het onderwijs via digitale platformen is niet voor iedereen evident,
zeker in Brussel waar veel van de scholen met kwetsbare leerlingen werken die niet altijd thuis
toegang hebben tot een computer of het internet. De N-VA-fractie vindt het dan ook een zeer
positieve zaak dat Vlaams minister Ben Weyts de vzw DigitalForYouth.be heeft gesteund en
dat er al meer dan 11.000 laptops werden ingezameld. Er zouden 1.200 laptops verdeeld worden
onder de Brusselse Nederlandstalige scholen. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt
verklaarde op 10 april 2020 dat het de bedoeling is om alle laptops te verdelen tegen eind april
2020. Kan er een nieuwe update worden gegeven over de verdeling?
2.000 laptops worden met behulp van de VGC in orde gezet en verdeeld naar gezinnen die zelf
niet over het materiaal beschikken om schoolwerk op te volgen. In de 1ste week na de
paasvakantie en zeker tegen eind april 2020 zou de verdeling rond zijn. Die timing lijkt zeer
belangrijk, gezien vanaf vorige week scholen ook begonnen met preteaching en nieuwe leerstof
gaven. Het is absoluut te vermijden dat kwetsbare leerlingen nu een leerachterstand oplopen
door gebrek aan materiaal. De verkozenen voor one.brussels-sp.a vragen of de 2.000 laptops
ondertussen verdeeld zijn. Kan er een zicht worden gegeven op de verdeling ervan: wie vroeg
vooral laptops aan, in welke delen van Brussel? Volstond het aantal laptops of is de vraag groter
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de 50.000 leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs?
De Groen-fractie had eveneens graag vernomen hoeveel laptops intussen werden verdeeld en
of aan alle vragen van scholen voldaan kan worden.
Wat is de stand van zaken bij het ter beschikking stellen en het verdelen van de laptops, vraagt
de heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Wat zijn de eerste ervaringen? Zijn er
eventueel bijzondere aandachtspunten?
Tijdens de vorige Gemengde Commissie ad hoc heeft collegelid Sven Gatz reeds aangekondigd
dat er een actie op poten zou worden gezet om zoveel mogelijk laptops te verzamelen. Dit
project is zo goed als afgerond. De vzw DigitalForYouth.be ontving ongeveer 1.800 laptops.
Dit is heel goed en deze inspanning komt bovenop de 10.000 laptops die de Vlaamse
Gemeenschap beloofde en waarmee eveneens een aantal Brusselse scholen werden bediend.
In totaal werden 700 laptops ter beschikking gesteld voor het 5de en 6de leerjaar van het lager
onderwijs. De verdeling werd zo correct mogelijk gedaan op basis van de kansarmoedeindicator.
Alle schoolbesturen zijn ingegaan op het aanbod. De verdeling van de laptops per school zal
schriftelijk worden meegedeeld. (zie bijlage)
Alle laptops werden ten laatste op vrijdag 24 april 2020 geleverd. Indien de verzending kleiner
bleek dan 5 laptops, stond de VGC in voor de levering. Voor de andere leveringen zorgde de
vzw.
In het buitengewoon secundair onderwijs werden in totaal 63 laptops aangevraagd (verdeeld
over 3 scholen). Alle laptops zijn geleverd.
1.036 laptops werden aangevraagd door het gewoon secundair onderwijs (verdeeld over 29
scholen). De leveringen hiervan worden deze week afgerond.
De digitale kloof werd hiermee niet volledig gedicht, maar er werd een heel belangrijke stap
genomen. Er zal nu worden bekeken wat er op het vlak van materiaal nog kan worden gedaan.
Momenteel wordt ook onderzocht of er computerlokalen in scholen of bibliotheken kunnen
worden ingericht. Het is nu nog moeilijk om binnen de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad te blijven en tegelijkertijd hier een antwoord op te geven. Indien de
mogelijkheid wordt geboden, zullen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden
genomen.
Met betrekking tot de heropening van de scholen vraagt mevrouw Bianca Debaets (CD&V)
of alle leerlingen die op 15 mei 2020 terug naar schoolgaan aanspraak maken op een
mondmasker. Is er sensibilisatiemateriaal voorzien voor ouders die ongerust zouden zijn over
de terugkeer naar de klassen?
Zijn hier reeds maatregelen getroffen om bijkomende opvangcapaciteit te voorzien tijdens de
week van 11 mei en voor leerlingen die niet gevat zijn onder de initiële terugkeer?
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geregeld worden? Kunnen de gemeenschapscentra hier bv. ingeschakeld worden?
Hoe wordt de fysieke gezondheid van de jongeren opgevolgd of dat ze voldoende in beweging
zijn, zeker in buurten waar er weinig groen is?
Welke maatregelen zijn er genomen om dit zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden? Het
respecteren van de contactbubbel wordt moeilijk bij zo een drastische toename van de populatie
in de opvang?
Is er voldoende personeel om de opvang te verzorgen in deze overgangsweek en nadien?
Zijn er maatregelen genomen om kinderen van ouders die of zelf tot risicogroepen behoren te
isoleren?
De leden van de N-VA stellen zich de vraag welke rol de VGC kan spelen opdat de scholen op
18 mei 2020 veilig en haalbaar kunnen heropenen, bv. i.v.m. de bezorging van de verplichte
mondmaskers voor leerlingen en leerkrachten. Zal de VGC de scholen extra informatie
verschaffen, als aanvulling van het draaiboek van het Vlaamse Departement Onderwijs en
Vorming?
Zullen scholen zelf de beslissing kunnen nemen om al dan niet te heropenen, afhankelijk van
hun vermogen om aan de voorwaarden te voldoen, vragen de leden van one.brussels-sp.a zich
af.
Welke signalen ontvangt het collegelid van de scholen over deze maatregel? Zal de VGC de
scholen hierin bijstaan met raad, maar bv. ook door sportinfrastructuur of klascontainers ter
beschikking te stellen om meer ruimte te creëren?
Het hernemen van de lessen vanaf 18 mei 2020 gebeurt progressief. Zullen scholen zelf de
beslissing kunnen nemen om al dan niet te heropenen, afhankelijk van hun vermogen om aan
de voorwaarden te voldoen? Welke signalen ontvangt het collegelid van de scholen over deze
maatregel? Zal de VGC de scholen hierin bijstaan met raad maar bijvoorbeeld ook door
sportinfrastructuur of klascontainers ter beschikking te stellen om meer ruimte te creëren?
Het hoger onderwijs kreeg de voorbije weken veel vragen van studenten die dringend op zoek
zijn naar een study space om in alle rust te kunnen werken en studeren. Niet iedereen heeft thuis
de nodige ruimte om zich te kunnen isoleren en geconcentreerd te werken. De meeste study
spaces zouden op 18 mei opstarten tot 30 juni. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) had
graag vernomen of dit nog kan doorgaan, onder strikte omstandigheden uiteraard. Zo niet,
welke andere opties bestaan er voor studenten die nu moeten blokken of hun eindwerk indienen
en daar thuis niet aan kunnen werken?
Vrijdag kwam er een beetje perspectief en viel de beslissing over de heropening van de scholen.
De Groen-fractie is van mening dat het een ongelofelijk moeilijke puzzel wordt om te leggen.
Ontdubbeling van klassen, social distancing, inzet van personeel, opvang van kinderen van wie
de ouders moeten werken, veiligheid... Het lesgeven is een onderdeel, maar het welzijn van de
kinderen is minstens even belangrijk.
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initiatieven worden specifiek ondernomen voor de zwakkere groepen zodat zowel de
schoolachterstand kan beperkt worden, maar ook de veiligheid en integriteit van de kinderen
gerespecteerd kan worden? Hoe verloopt hun ondersteuning nu?
Mevrouw Inge Loodsteen van vzw D'Broej geeft aan dat veel Brusselaars zeggen hun kinderen
niet naar school te zullen laten gaan omdat ze niet geloven dat het veilig is. Wat kan het
collegelid ondernemen om ervoor te zorgen dat alle kinderen die mogen komen ook zullen
komen? Wat wordt ondernomen om die ouders te bereiken en gerust te stellen?
Hoe bereiden Brusselse scholen zich voor op de heropening? Welk overleg heeft het collegelid
met alle betrokkenen? Tegen wanneer kunnen ouders van kinderen in Brusselse scholen
volledige duidelijkheid verwachten over de al dan niet heropening van de school voor hun
kinderen?
Collegelid Sven Gatz benadrukt dat de vergadering over de heropstart van de scholen nog niet
is afgelopen. Er is wel al geweten dat in het lager onderwijs maximaal 3 leerjaren terug naar
school mogen. Dit kunnen het 1ste, het 2de en het 6de leerjaar zijn, maar scholen hebben de
vrijheid om te kiezen hoe ze hiermee omgaan.
In het secundair onderwijs starten de lessen op school voor de laatstejaars en de praktijkgerichte
opleidingen opnieuw op om de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt vlot te
laten verlopen. Er kunnen ook 2 bijkomende leerjaren herstarten in het secundair. Daarover
wordt dinsdag 28 april 2020 een beslissing genomen.
Vlaamse scholen kunnen kiezen voor een pilootfase op vrijdag 15 mei 2020. De echte start is
op 18 mei 2020. Voor de andere leerlingen blijft preteaching via afstandsonderwijs van
toepassing.
Zodra de informatie is aangepast, vernemen scholen dit via Schooldirect, Facebook en Twitter.
Bij de heropstart zijn er 5 uitgangspunten:
 de gezondheid en veiligheid van onderwijsprofessionals en leerlingen staan voorop;
 scholen zijn de regisseur van het onderwijsproces en rekenen op ondersteuning van
pedagogische begeleiding en andere onderwijsactoren;
 het mag voor niemand een verloren schooljaar zijn;
 de onderwijstijd wordt tot het einde van het schooljaar gemaximaliseerd;
 een eerlijke evaluatie voor alle leerlingen.
Het zal niet simpel zijn om deze uitgangspunten de realiseren.
Het gebruik van mondmaskers komt bovenop deze 5 doelstellingen en is enkel voor kinderen
ouder dan 12 jaar.
Op 2 april 2020 werd aan de werkgroep Onderwijs (waarin de netten zetelen) naar input
gevraagd om na te gaan op welke manier de VGC - inclusief het OCB - een bijdrage kan leveren
aan het ondersteunen van de scholen, jongeren en leerkrachten om de kloof door het gemiste
onderwijs zo klein mogelijk te houden. Er wordt in die zin gewerkt aan een specifiek aanbod
en een specifieke aanpak via het OCB.
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naar study spaces. Brik bereidt de study spaces in aangepaste versie voor, maar zal op basis van
de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad study spaces organiseren.
De study spaces zijn misschien vanaf 18 mei 2020 beschikbaar, maar dat is afhankelijk van die
richtlijnen. Ze kunnen eventueel ook later starten. Er wordt momenteel gewerkt om aan de vraag
te voldoen.
Naast de schoolopvang is er het probleem van de noodopvang. Mevrouw Bianca Debaets
(CD&V) stelt zich de vraag hoe voor kinderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
noodopvang na de heropening geregeld zal worden? Kunnen de gemeenschapscentra hier bv.
ingeschakeld worden?
Elke school die opvang voorzag in de paasvakantie kan een financiële tussenkomst van de VGC
aanvragen. Op 10 april 2020 verklaarde collegelid Sven Gatz dat er toen al 101 premies
aangevraagd werden. N-VA had graag vernomen hoeveel aanvragen er tot op vandaag zijn
binnengekomen?
Sommige scholen zoals basisschool De Zonnewijzer in Sint-Pieters-Woluwe voorzien nog voor
kwetsbare leerlingen begeleiding bij hun schoolwerk op school. De scholen willen vermijden
dat ze uit de boot vallen en dat er een onderwijskloof ontstaat. Heeft het collegelid zicht op
hoeveel scholen dit ook organiseren en hoeveel leerlingen dergelijke begeleiding krijgen?
Speelt de VGC hier een coördinerende of ondersteunende rol?
Wat met de opvang die nog steeds georganiseerd moet worden, vragen de leden van de Groenfractie zich af. Zal er beroep gedaan worden op infrastructuur buiten de schoolgebouwen, zoals
sportzalen?
De Open Vld-fractie had graag vernomen hoeveel scholen momenteel opvang bieden. Om
hoeveel leerlingen gaat het in totaal? Hebben bepaalde scholen reeds hun opvang uitgebreid
naar leerlingen waarvan de ouders niet in cruciale sectoren werken?
Collegelid Sven Gatz verwijst in eerste instantie naar de succesvolle opvang tijdens de
paasvakantie. 102 scholen deden een aanvraag voor de opvang tijdens de paasvakantie.
Uiteindelijk zijn er 80 scholen die effectief opvang hebben voorzien. De opvang werd voorzien
door de school of door het IBO. Dagelijks werden tussen de 153 en 208 kinderen opgevangen.
In totaal zal de VGC 92.000 euro uitbetalen aan scholen en IBO’s.
Wat betreft de opvang op school na de paasvakantie moeten scholen tot 3 mei 2020 opvang
voorzien.
Exacte cijfers met betrekking tot de opvang na de paasvakantie zijn niet beschikbaar, maar
vooraf ging het over een 200-tal kinderen per dag. De stijgende tendens is reeds beperkt ingezet,
zo blijkt uit een beperkte raadpleging van de koepels.
Hoe het verder moet, wordt besproken in de werkvergadering van vandaag tussen de Vlaamse
minister van Onderwijs, de scholen en de vakbonden.
De Nationale Veiligheidsraad kondigde een gefaseerde heropstart van onze scholen aan op 18
mei 2020 met een pilootfase op 15 mei 2020. De scholen hebben een draaiboek ontvangen om
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aanvragen heeft ontvangen van scholen om ondersteund te worden in deze heropstart. Wat
voorziet het OCB in het begeleiden van deze scholen?
Het OCB werkt momenteel gewoon verder en biedt de nodige begeleiding. Krijgt het OCB
momenteel veel extra aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van scholen over hoe ze
digitaal hun opdracht kunnen verderzetten? Kan het OCB de vraag nog volgen, vragen de leden
van de N-VA-fractie.
Net zoals de vorige partijen vraagt de Groen-fractie zich af hoe de ondersteuning door het
OCB verloopt. Welke vragen naar ondersteuning krijgen zij het meest? Hoeveel leerlingen
hebben zich afgelopen week aangemeld voor de aanlooplessen? Wat wordt er gedaan om alle
kinderen te bereiken? Welke initiatieven worden ondernomen en dit specifiek voor de zwakkere
groepen zodat zowel de schoolachterstand kan beperkt worden maar ook de veiligheid en
integriteit van de kinderen gerespecteerd kan worden? Hoe verloopt hun ondersteuning nu?
Sommige scholen signaleren dat veel leerlingen moeilijk te bereiken zijn via de ad hoc kanalen
die nu worden opgezet. Die leerlingen hebben dus geen contact met hun leerkracht, noch is
duidelijk of ze het schoolwerk maken. one.brussels-sp.a had graag van het collegelid vernomen
of hij zicht heeft op het aantal leerlingen in het basis- en het secundair onderwijs dat niet bereikt
wordt. Hoe probeert men toch iedereen te bereiken? Hij zei in de vorige commissievergadering
dat desnoods wordt teruggegrepen naar thuisbezoeken, een goede zaak. Gebeurt dit ondertussen
vaak? Worden gezinnen die niet te bereiken zijn, opgebeld?
Hoe verloopt de communicatie met kinderen en ouders en via welke communicatiekanalen
hoofdzakelijk? Gebruiken Brusselse scholen hier eenzelfde methode/kanaal of verschilt dit
school per school, klas per klas? Wordt er rekening mee gehouden dat er nog lockdowns kunnen
volgen? Welke protocollen worden ontwikkeld om hier een lijn in te krijgen en ouders en
kinderen niet te overladen met informatie via verschillende kanalen of platformen en bv. het
gebruik van veilige online tools te garanderen?
Wordt er een gezamenlijk standpunt uitgewerkt voor de Brusselse scholen, op vlak van examens
en de criteria die bepalen of leerlingen al dan niet naar een volgend leerjaar mogen overgaan?
Of bepaalt elke school dit voor zich?
De heer Dominiek Lootens-Stael informeert ten slotte of het College een zicht heeft in welke
mate de scholen er in slagen hun leerlingen te bereiken en in welke mate er tussen leerkracht
en kind/ouder wordt teruggekoppeld? In welke mate kan en wil de VGC de ervaringen die nu
opgedaan worden verzamelen en evalueren?
De VGC zal volgens collegelid Sven Gatz alles in het werk stellen zodat het OCB een tandje
bij kan steken. Tijdens de sluiting van de scholen, bleven de vragen aan OCB gesteld worden.
Belangrijkste thema’s waarvoor ondersteuning wordt gevraagd, zijn:
 leerlingen motiveren bij afstandsleren bij kansarme en kwetsbare leerlingen;
 contact houden met een diverse en meertalige ouderpopulatie;
 differentiatie in het online aanbod van lesmateriaal;
 ontwikkeling nieuwe instrumenten en lesmaterialen over aanlooplessen bij meertalige
leerlingengroepen afstandsleren.
De onderwijsbibliotheek van OCB werd ook veelvuldig gebruikt.
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onderwijsondersteuners bij OCB. 80 van hen zullen worden ingezet in de klassen. Op deze
manier zal men er hopelijk beter in slagen dan elders om klassen te ontdubbelen. De norm is
immers 10 leerlingen per klas. Het collegelid heeft er goede hoop in dat dit goed zal verlopen.
De periode dat deze ondersteuners in de klassen worden ingezet, loopt tot het einde van dit
kalenderjaar.
Er zitten heel veel kwetsbare groepen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Hen bereiken
is een hele uitdaging. De onderwijsnetten en de VGC beschikken momenteel niet over
cijfergegevens over de aanlooplessen.
Scholen kennen het best hun leerlingen en ouders en nemen heel wat initiatieven om iedereen
te bereiken: online platformen, huisbezoeken, opbellen, Whatsapp-groepen… Het zijn veel
kanalen, maar diverse communicatie is nodig om de diverse groepen leerlingen en ouders te
bereiken. Scholen proberen hun afstandsleren ook divers in te vullen zodat zoveel mogelijk
leerlingen bereikt kunnen worden (online, papieren werkbundels…).
Het OCB helpt de scholen hier door goede praktijkvoorbeelden mee te geven aan de scholen.
Bij de heropstart zal de niveaubepaling en de verdere monitoring van de leerlingen door de
scholen belangrijk zijn.
De aanmeldperiode voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is gelet op de coronacrisis
verlengd tot 20 mei 2020 voor kleuter- en basisscholen, en tot 24 april 2020 voor secundaire
scholen. De taaltesten die men moet afleggen om van de voorrangsregel te kunnen genieten,
kunnen vanaf nu digitaal afgenomen worden. Er is dan natuurlijk wel de vraag wat de
toegankelijkheid hiervan is. Er is momenteel ook een wachtlijst voor het afleggen van de taaltest
bij het Huis van het Nederlands. Ze hopen deze te kunnen wegwerken tegen de deadline.
De N-VA-fractie vraagt of het collegelid een update kan geven over de situatie. Is de deadline
van 24 april 2020 voor het secundair onderwijs gehaald?
De leden van de one.brussels-sp.a-fractie hebben dezelfde vraag namelijk wat is de impact
van de coronacrisis op de inschrijvingen?
De Groen-fractie informeert naar een eerste evaluatie.
Met betrekking tot de inschrijvingsprocedures kan het collegelid nog niet veel zeggen omdat
de inschrijvingen voor het basisonderwijs nog lopen tot 20 mei 2020.
De inschrijfperiode voor het secundair onderwijs is afgelopen, maar de analyses hiervan zijn
volop bezig. Zodra er meer informatie over de analyses gekend is, wordt dit zeker
gecommuniceerd naar de raadsleden.
De taaltesten Nederlands bij het Huis van het Nederlands worden verdergezet.
De Vlaamse minister van Onderwijs en het onderwijsveld werken een voorstel uit om
zomerscholen te organiseren om leerachterstand bij (kwetsbare) leerlingen bij te werken.
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voorzien, vraagt Open Vld.
Het idee zomerscholen lijkt het Vlaams Belang echter wel nuttig voor kinderen die door de
huidige situatie een achterstand hebben opgelopen. Dit invoeren en het op grotere schaal
invoeren lijkt een nuttig idee dat natuurlijk door de VGC zou moeten worden gedragen. Wat
wil de VGC op dat vlak organiseren?
Voorlopig is de VGC nog altijd van plan om een zomerschoolaanbod aan te bieden, aldus het
collegelid.
Alles moet wel stap voor stap verlopen. Eerst de verdere evolutie van het normale schooljaar,
nadien uitsluitsel over de zomerscholen.
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) stelde een vraag met betrekking tot de
discriminatie van de Nederlandstalige scholen in Sint-Jans-Molenbeek. Hoe beoordeelt het
collegelid de beslissing van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en burgemeester Catherine
Moureaux? Is hier sprake van discriminatie richting leerlingen uit het Nederlandstalig
onderwijs? Zal hij protest aantekenen tegen deze beslissing van de gemeente Sint-JansMolenbeek en burgemeester Catherine Moureaux? Welke eventuele andere initiatieven zullen
desgevallend worden genomen?
De VGC en de onderwijsinspectie van de Vlaamse overheid zien er volgens collegelid Sven
Gatz op toe dat alle scholen op een correcte manier door de inrichtende macht worden
ondersteund. In dit geval gaat het over de gemeente.
De VGC kan nu niet de conclusie trekken dat er van discriminatie sprake is.
De gemeente heeft voor een stuk een inhaaloperatie willen doen ten aanzien van het
Nederlandstalig onderwijs, dat al veel ondersteuning krijgt.
De burgemeester heeft dus extra materiaal willen ter beschikking stellen van de Franstalige
scholen. Dit werd in het Schepencollege uitgebreid besproken en beide bevoegde schepenen
voor Onderwijs waren het ermee eens.
De gelijke - maar daarom niet per se pedagogisch gelijkaardige - ondersteuning van het
Franstalig en Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs is inderdaad een verworven iets. Het
probleem is opgelost. Meer kinderen uit het Molenbeekse onderwijs krijgen nu gelijke kansen.
one.brussels-sp.a had graag vernomen hoe het overleg met de Vlaamse minister van
Onderwijs, de heer Ben Weyts, verloopt. Wordt het collegelid vertegenwoordigd in de
werkgroep Onderwijs die maatregelen over corona uitwerkt?
De Scholengroep Brussel, het GO! in Brussel, zou beslist hebben geen examens te organiseren.
Dit is een beslissing die volgens velen de motivatie van leerlingen en onderwijzend personeel
zeer sterk onderuit kan halen. Het naar een bepaald doel toewerken en het halen van een
eindstreep is steeds extra motiverend. Velen vinden het laten vallen van het einddoel, een
verkeerd signaal dat de kwaliteit van het onderwijs in Brussel een flinke knauw zou kunnen
geven. Uiteraard is deze beslissing de bevoegdheid van het net, maar de heer Dominiek
Lootens-Stael (Vlaams Belang) neemt aan dat hier toch overleg over is geweest met de
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collegelid in deze, vraagt de spreker.
De medewerkers van collegelid Sven Gatz blijven in contact met het kabinet van Vlaams
minister Ben Weyts. De instructies van de Vlaamse overheid en de Nationale Veiligheidsraad
worden afgewacht.
De GO! Scholengroep Brussel heeft beslist om geen examens te organiseren. Ze mogen dit
doen. De evaluatie is de decretale verantwoordelijkheid van de school. Dat decreet bepaalt
overigens niet dat er examens moeten afgelegd worden. Het organiseren van examens is slechts
een vorm van evaluatie van leerlingen.
Gezien de beperkte onderwijstijd die nog beschikbaar is, kan het inderdaad verstandig zijn om
tijdsintensieve vormen van evaluatie, zoals examens, te beperken en te vervangen door andere
vormen van evaluatie (formatieve evaluaties, observaties, dagelijks werk…). Echter, deze
keuze moet elke school zelf maken, zij heeft immers de verantwoordelijkheid om te beslissen
wat haalbaar is, in het belang van de leerlingen.
Op de website van de VGC staan verschillende in te vullen vacatures. Voor de lockdown liepen
er al verschillende aanwervingsprocedures. Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) vraagt of
de sollicitatieprocedures en aanwervingsexamens gewoon doorgaan of werd alles on hold
gezet?
Collegelid Sven Gatz bevestigt dat er nog steeds vacatures online staan. De selectiegesprekken
werden uitgesteld. De kandidatuur van de sollicitanten die voor de oorspronkelijke deadline
kandideerden, blijft geldig. Nieuwe sollicitanten kunnen hun kandidatuur indienen t.e.m. 30
april 2020.
Onder voorbehoud werden de 1ste proeven gepland vanaf 11 mei 2020. Gelet op de beslissing
van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 zal dit niet mogelijk zijn.
Er wordt op dit ogenblik bekeken of alles wordt uitgesteld of dat de selectieprocedures digitaal
kunnen worden georganiseerd op afstand.

2. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid,
Gezin en Stedelijk beleid
De N-VA-fractie stelde vragen met betrekking tot lopende processen. Heeft het College
ondertussen een duidelijker beeld wat de impact van de crisis is op de lopende processen van
de VGC? In bevestigend geval, wat is de impact?
Heeft het College een strategie inzake de heropstart van de diensten en projecten van de VGC,
eenmaal de lockdownmaatregelen versoepeld worden? In bevestigend geval, welke
diensten/projecten worden als prioritair beschouwd bij de heropstart? Indien neen, wordt er aan
een strategie gewerkt?
De impact op de lopende processen is volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt
uiteraard groot. De bouwwerven lagen stil en hebben dus vertraging opgelopen. Er waren een
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worden. Dit zal creativiteit en flexibiliteit van iedereen vragen.
Er waren heel wat ateliers, workshops en bijeenkomsten gepland met betrekking tot
Stadspiratie. Dit kan niet meer in deze context doorgaan en het proces werd on hold gezet. De
VGC heeft reeds een hele hoop input gekregen die momenteel wordt verwerkt.
De huidige situatie heeft uiteraard ook een grote impact op de medewerkers van de VGC. Zij
blijven aan het werk in deze moeilijke omstandigheden, maar zoals op zoveel plaatsen, is het
heel moeilijk om hetzelfde werkritme vol te realiseren. Dit heeft tot gevolg dat er nog processen
zullen zijn waar een vertraging op zit, maar de spreker gaat ervan uit dat iedereen daar het
nodige begrip voor zal hebben.
De Administratie is belast met het opstellen van een plan voor een heropstart van de diensten.
Dit plan omvat een aantal zaken, zoals de hygiëne en de veiligheidsmaatregelen op de
werkvloer.
De N-VA-fractie had eveneens vragen met betrekking tot het Strategisch Meerjarenplan. De
Raad ontving een brief van de collegevoorzitter waarin sprake is dat het Strategisch
Meerjarenplan in november/december 2020 zal worden voorgesteld. Dit is toch bijzonder laat.
Is dit uitstel volledig te wijten aan de coronacrisis of was er reeds uitstel van het meerjarenplan
voorzien in de oorspronkelijke planning? Heeft dit gevolgen voor andere strategische
documenten en/of beslissingen van het College?
one.brussels-sp.a had graag ook meer vernomen over het Strategisch Meerjarenplan dat dit
najaar wordt gefinaliseerd. Belangrijke input wordt geleverd door het participatieproces
Stadspiratie, dat nu uiteraard on hold staat. Is al duidelijk hoe input van Brusselaars toch
verzameld kan worden op relatief korte termijn, gezien de timing voor het Strategisch
Meerjarenplan? De meest evidente piste is online, maar dan is er het risico dat bepaalde groepen
niet bereikt worden, wat de input dan weer minder representatief zou maken. Hoe kan dat
opgevangen worden?
De bedoeling was volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt om net zoals de steden en
gemeenten doen, te komen tot een Strategisch Meerjarenplan. De inspiratie hiervoor zou
gehaald worden uit het Stadspiratieproject. Dit zal nog worden gedaan, maar de input zal minder
uitvoerig zijn dan eerst gepland en gehoopt.
De planning van het Strategisch Meerjarenplan blijft behouden. Er is geen vertraging, maar de
invulling met input van Stadspiratie zal minder doorleefd kunnen zijn. Dat betekent dat er
nadien extra zal moeten worden ingezet op participatie.
Met betrekking tot de begroting vroeg de N-VA-fractie zich af of het College ondertussen een
duidelijker beeld heeft wat de impact van de crisis is op de begroting van de VGC. In
bevestigend geval, wat is de budgettaire impact?
De VGC heeft in samenwerking met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de GGC en de
Cocof een Covid-19-fonds van 29 miljoen euro opgericht met steunmaatregelen voor de nonprofitsector. De exacte verdeling van dit bedrag wordt nog bekeken. Hoeveel middelen ontvangt
de VGC uit dit fonds? Hoe zal de VGC die middelen spenderen?
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financiën.
Heeft het College reeds samengezeten met de Vlaamse minister van Welzijn met betrekking tot
het Covid-19-fonds?
In hoeverre heeft het College de betrokkenheid van de Vlaamse Gemeenschap uitgewerkt om
de middelen van het speciaal Covid-19-fonds te verdelen in deze sector? Welke beslissingen
zijn hieruit voortgekomen?
Zijn er afspraken gemaakt binnen het College omtrent de financiering en subsidiëring vanuit
dit Covid-19-fonds?
Heeft het College reeds contact gehad met andere Vlaamse Gemeenschapsministers om de
impact op het Vlaams-Brusselse netwerk (dat ook ondersteund wordt door de Vlaamse
Regering) in kaart te brengen?
Op welke manier verzekert het College een coördinatie en afstemming van de maatregelen van
alle beleidsniveaus t.a.v. het Vlaams-Brussels netwerk?
one.brussels-sp.a vraagt of er reeds meer duidelijkheid is over de verdeling van de 2,283
miljoen euro extra dotatie voor de VGC van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bepaalde
noden zijn dringend, zoals bv. de opvang van daklozen in extra dagcentra, waar bv. HOBO
sterk op inzet, of de aanschaf van beschermend materiaal en andere maatregelen om
noodzakelijke dienstverlening voort te zetten. Werd hiervoor door de VGC al budget
uitgetrokken? Worden al inkomensverliezen gedekt? Gaat dit naar extra dienstverlening (bv.
voedselpakketten, thuishulp…) die nu nodig is? Of wordt dit budget gereserveerd voor
compensaties in latere fases?
Wat betreft de impact op begroting en het Covid-19-fonds, kan collegevoorzitter Elke Van
den Brandt kort zijn. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over de impact op begroting.
Alles wordt goed in het oog gehouden.
Grotere en onvoorziene uitgaven moeten natuurlijk in rekening worden gebracht in de
begroting. Er werden uiteraard al heel wat uitgaven gedaan in het kader van Covid-19, zoals de
organisatie van een opvangaanbod in de paasvakantie, de aankoop van beschermingsmateriaal,
middelen voor het voorzien van laptops voor kwetsbare kinderen, zowel via Onderwijs als via
Jeugd, het aankopen en verdelen van spelpakketten…
Daarnaast konden uiteraard ook een aantal zaken niet doorgaan en werden dus ook middelen
niet uitgegeven. In de verschillende begrotingswijzigingen zullen de nodige kredieten moeten
worden aangezuiverd.
De VGC ontvangt 2,283 miljoen euro. Op dit moment wordt de begrotingswijziging voorbereid,
de verdeling van die 2,283 miljoen euro over de juiste kredieten wordt hierin meegenomen.
Zoals vorige keer al aangekondigd, zullen de middelen op verschillende snelheden worden
ingezet. Enerzijds de dringende noden om de dienstverlening te garanderen of herop te starten,
zoals de aankoop van beschermingsmateriaal... Anderzijds zal een deel van de middelen ook
voorbehouden worden voor de noden die zich de komende maanden zullen manifesteren.
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verdeling van middelen op niveau van de VGC werd gemaakt, ze in overleg zal gaan voor de
concrete afstemming ervan. Er zal ook een synergie worden gemaakt met Vlaanderen zodat de
middelen die worden uitgegeven elkaar aanvullen. Dit wordt zo coherent mogelijk toegepast in
Brussel.
Er zal zeker contact worden opgenomen met de Vlaamse kabinetten van de Vlaamse ministers
Benjamin Dalle, Bart Somers, Wouter Beke, Ben Weyts en Jan Jambon.
Bijna iedere fractie heeft vragen gesteld over Brussels Helps. one.brussels-sp.a had graag een
stand van zaken gekregen van het aantal inschrijvingen, aanvragen en matches binnen Brussels
Helps en vraagt welke hulpvragen het meest worden gesteld?
De leden van de N-VA-fractie vragen welke initiatieven werden genomen om Brussels Helps
verder kenbaar te maken bij de Brusselaars? Welke inschatting wordt gemaakt over het bereik
van Brussels Helps? Kan aan de vraag voldaan worden?
Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) kreeg een week geleden een e-mail van een
vereniging die zich ontfermt over slechtziende personen. Van hen kreeg ze te horen dat de
beschikbare informatie online niet altijd blind-of slechtziend vriendelijk is. Via welke kanalen
ondersteunt de VGC het toegankelijk maken van online beschikbare informatie voor personen
met een beperking?
De collegevoorzitter wil toch even benadrukken dat dit een gezamenlijk project is en een
voorbeeld is van een zeer goede samenwerking tussen de verschillende VGC-diensten en
beleidsdomeinen en dat vooral getrokken wordt door collegelid Pascal Smet.
Er registreerden zich ondertussen 2.345 vrijwilligers op Brussels Helps, waarvan naar schatting
een 1.000-tal al betrokken werden bij een actie vanuit Brussels Helps. De acties gaan ruimer
dan het behandelen van individuele hulpvragen. Er worden ook acties door de VGC op poten
gezet en er zijn ook organisaties die waar mogelijk extra ondersteund worden vanuit Brussels
Helps.
Brussels Helps behandelde 272 individuele hulpvragen, waarvan 50 door back office VGC en
202 door back office Cocof. Vanuit back office VGC kan worden meegeven dat:
 34 vragen werden gekoppeld aan 40 individuele vrijwilligers. Dat komt omdat er soms
overlap is;
 16 keer werd doorverwezen naar gespecialiseerde hulp: CAW, Familiehulp, Mutualiteit,
Tele-onthaal, Thuiszorgorganisatie.
Daarnaast werden de vrijwilligers ingeschakeld in heel wat acties die door de VGC op poten
werden gezet.
 zo worden 73 instellingen wekelijks bedeeld met brieven en tekeningen;
 er werden ook 2.400 spelpakketten voor kwetsbare kinderen en jongeren bedeeld, aan
Brusselse gezinnen;
 heel wat vrijwilligers hebben zich aangemeld om mondmaskers te maken. Het aantal bij
Brussels Helps aangesloten mondmaskerinitiatieven groeit nog steeds;
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na de succesvolle aanmelding van 150 kandidaat-fietskoeriers na de oproep om
spelpakketten te bedelen per fiets, werd deze groep gevraagd of zij ook mondmaskers
en/of voedselpakketten willen bedelen per fiets;
daarnaast blijft de VGC ook vrijwilligers inschakelen voor andere organisaties.

Er zullen nog extra acties worden ondernomen en de communicatie zal gevoerd worden via de
gebruikelijke kanalen. Tijdens de vorige commissievergadering kwam het idee binnen om de
oproep via broodzakken te verspreiden. Collegelid Pascal Smet heeft dit toen opgepikt en is
hiermee aan de slag gegaan. Ondertussen kan men in zo’n 220 Brusselse bakkers 1 van de
110.000 Brussels Helps-broodzakken vinden.
Er is ook een Nederlandstalig callcenter van start gegaan voor het doorgeven van hulpvragen.
Dat callcenter is een samenwerking Brussels Helps – Muntpunt – callcenter RTBF/Cap48. Er
is dus nu 1 telefoonnummer voor Brussel, dat voorheen enkel Franstalig was, maar waar nu een
taalmenu is toegevoegd en ook Nederlandstalige oproepen kunnen geholpen worden.
(0800/711.37)
Daarnaast wordt er ook een verzending voorbereid naar alle Nederlandstalige Brusselaars vanaf
60 jaar die niet in een woonzorgcentrum wonen om de info ruimer te verspreiden. Dat zijn
12.778 adressen op basis van de gegevens uit het Rijksregister. De bedeling ervan zal gebeuren
door Bpost. Met de partners van Brussels Helps wordt de communicatie verdergezet.
Met betrekking tot de mondmaskers vraagt mevrouw Bianca Debaets een verduidelijking van
hoe dat flankerende beleid momenteel tot uiting komt. Voorziet de VGC zelf over te gaan tot
het bestellen van mondmaskers voor bv. haar administraties en instellingen?
Via Brussels Helps worden er ook mondmaskers voor zorgverleners genaaid en dit wordt
georganiseerd via verscheidene gemeenschapscentra. Deze actie loopt tot eind april. De N-VAfractie vraagt of dit wordt verlengd nu het dragen van een mondmasker een onderdeel wordt
van de exitstrategie. Wat is het bereik van deze actie en wie werd/wordt ondersteund?
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) had graag vernomen welke rol de VGC
gaat spelen in het verspreiden van mondmaskers onder de personen en instellingen onder haar
bevoegdheid. Wat zijn de eventuele afspraken met het Verenigd College, de Vlaamse Regering
en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering?
De VGC heeft volgens collegevoorzitter Elke Van den Brandt een dubbele rol in het
mondmaskerbeleid. Enerzijds een flankerende rol ten opzichte van andere overheden voor het
Nederlandstalige netwerk in Brussel.
De woonzorgcentra worden bv. voorzien van beschermingsmateriaal door de overheid waar de
erkenning van afhangt. Daarnaast zijn er ook organisaties die bv. door de Vlaamse overheid
worden doorverwezen naar de lokale besturen voor eventueel beschermingsmateriaal.
De VGC probeert een flankerende rol op te nemen en zal zelf bestellingen plaatsen om leemtes
op te kunnen vullen.
De lokale dienstencentra werden voorzien van de mondmaskers die via Brussels Helps in de
gemeenschapscentra werden gemaakt. Die mondmaskers worden conform de richtlijnen van de
FOD Volksgezondheid geproduceerd.

- 15 Daarnaast moet de VGC uiteraard ook instaan voor de veiligheid van de eigen administraties
en instellingen. Momenteel worden bestellingen voorbereid voor VGC-personeel.
Raadslid Bianca Debaets (CD&V) had met betrekking tot de compensatiemaatregelen voor
woonzorgcentra e.a. vragen over het feit of het College al zicht heeft op de inkomstenderving
van dit soort instellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en of het College
aanvullende maatregelen heeft gepland in Brussel om het Vlaams beleid te ondersteunen?
Ze heeft een voorstel gelezen van Brussels minister-president Rudi Vervoort inzake een
programma voor ouderen op BX1. Onderzoekt men iets soortgelijks op Bruzz?
Op dit moment zou er volop getest worden in de Brusselse woonzorgcentra en rusthuizen. De
leden van de N-VA-fractie vragen of er een update kan worden gegeven over de Vlaamse
woonzorgcentra en rusthuizen in Brussel?
De toestand in de woonzorgcentra baart iedereen zorgen. Het risico op besmetting en ernstige
ziekte is zeer groot. En vanwege het belang van isolatie van deze risicogroep slaat de
eenzaamheid dubbel zo hard toe volgens de leden van de one.brussels-sp.a-fractie. Kan de
collegevoorzitter meer zicht geven op de leefomstandigheden in de 8 woonzorgcentra waarvoor
Vlaanderen bevoegd is? Zijn er voldoende testkits? Heeft het personeel beschermend materiaal
ter beschikking? Hoe zit het nu met bezoekregelingen? Kan de VGC helpen met alternatieve
manieren om het isolement te verbreken door bv. ook hier laptops te verdelen om te
videochatten of installaties te voorzien waardoor familie en vrienden van buiten een bezoek
kunnen brengen, met dus een raam ertussen? Worden er filmscreenings georganiseerd van op
straat? Zijn er vrijwilligers van het platform Brussels Helps actief om deze ouderen bij te staan?
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) informeert vervolgens naar de toestand in
de Vlaamse rusthuizen in Brussel. Wanneer werden personeel en bewoners getest? Wat zijn de
resultaten? Wat is de actuele toestand?
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt benadrukt dat de VGC niet bevoegd is voor de
woonzorgcentra. De Vlaamse Overheid voorziet de woonzorgcentra van beschermend
materiaal. Uiteraard volgt de VGC de situatie nauwgezet op en geeft ze signalen die ze ontvangt
door aan Vlaams minister Wouter Beke.
In de Brusselse woonzorgcentra, die onder Vlaamse bevoegdheid vallen, is er sprake van
inkomstenverlies door de combinatie van leegstaande kamers met de opnamestop. De
woonzorgcentra maken in deze periode ook extra kosten. Aangezien dit ook in Vlaanderen zo
is en de centra onder bevoegdheid van Vlaamse overheid vallen, is het in eerste instantie aan
de Vlaamse overheid om te kijken hoe compenserende maatregelen ingezet worden.
In 7 van de 8 Vlaamse woonzorgcentra werden tests uitgevoerd; dat gaat zowel om tests in
eigen beheer als om tests die door de bevoegde overheid ter beschikking werden gesteld. Het
aantal besmettingen onder de bewoners en het personeel varieert. In sommige woonzorgcentra
werden geen besmettingen vastgesteld, in andere bleek 30 % van de bewoners besmet te zijn.
De vraag naar testkits blijft ook in de Nederlandstalige woonzorgcentra aanwezig. We drongen
er dan ook bij het kabinet van Vlaams minister Wouter Beke op aan om de Vlaamse
woonzorgcentra in Brussel zeker niet te vergeten.
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woonzorgcentrum mogelijk is. Uiteraard is deze situatie voor het personeel, de inwoners en hun
familie niet evident. Bij de helft van de Vlaamse woonzorgcentra in Brussel is raambezoek
mogelijk. Ook in de Vlaamse woonzorgcentra wordt gevideochat. Dat is uiteraard voor niemand
van de betrokkenen hetzelfde als een gewoon bezoek. In een aantal woonzorgcentra springen
vrijwilligers in. Die worden in sommige gevallen via Brussels Helps gevonden, maar ook via
andere kanalen zoals het Rode Kruis en de Vlaamse website helpdehelpers.be.
Op maandag 27 april 2020 startte BX1 inderdaad met een specifieke programmatie gericht op
ouderen. Dit aanbod wordt ruim bekendgemaakt bij de Brusselse woonzorgcentra. Bruzz heeft
al een gelijkaardige programmatie: elke middag zenden ze herhalingen uit van eigen materiaal
gericht op de oudere kijkers. Dat gaat van theater tot muziekconcerten en documentaires, bv.
producties van het Brussels Volkstejoêter, een optreden van Will Tura in de AB,
operaproducties van de Munt zoals Aïda... Daarnaast zijn er nog heel wat andere reeksen te
herbekijken op Bruzz, zowel op tv als online. Er wordt momenteel bekeken hoe dit aanbod beter
bekend kan worden gemaakt aan het doelpubliek.
Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) vraagt of reeds onderzocht werd hoe de Vlaamse lokale
dienstencentra in Brussel opnieuw opgestart zouden kunnen worden. Welk overleg heeft
daaromtrent reeds plaatsgevonden met het Vlaamse niveau? Is er al zicht op de fasering waarin
deze heropstart zou kunnen plaatsvinden en welke extra maatregelen daaromtrent nog ingesteld
zullen worden?
Er is volgens de collegevoorzitter momenteel nog geen uitsluitsel over wanneer en op welke
voorwaarden de lokale dienstencentra opnieuw opgestart kunnen worden. Er wordt gewacht op
zeer korte termijn instructies vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid. De lokale
dienstencentra zitten echter niet stil en houden de communicatielijnen met de bezoekers open
door telefonisch contact te houden, maaltijden rond te dragen, boodschappen rond te brengen
en mondmaskers aan het doelpubliek te bezorgen.
Hopelijk kan stap voor stap het normale leven hervat worden. Duidelijk is dat het zorgpersoneel
deze periode zeer intens heeft gewerkt en dat zal moeten blijven doen. one.brussels-sp.a vraagt
hoe vermeden kan worden dat Brussels zorgpersoneel uitgeput geraakt en waar de VGC kan
helpen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Kan de VGC bv. meewerken
aan een vervangingspool zorgmedewerkers met mensen die flexibel kunnen worden ingezet?
De lockdown heeft een grote impact op het psychisch welzijn van veel mensen. Van ouderen
in isolatie tot jonge gezinnen die werk en opvoeding moeten combineren. Merkt de VGC een
stijging van het aantal psychische zorgvragen? Worden er extra middelen voorzien om
psychologen in dienst te nemen binnen de door de VGC gesubsidieerde organisaties? Voor
kinderen bv. binnen de Huizen van het Kind, de CLB’s en de Centra voor Ambulante
Revalidatie (CAR). Onder meer deze laatsten werden slachtoffer van besparingen op Vlaams
niveau en zien vandaag meer dan ooit een heel zware taak tegemoet om al de kinderen met
leerstoornissen te behoeden voor extra leerachterstand. Voor jongeren bv. het JAC (binnen
CAW Brussel), voor volwassenen het CAW Brussel, Centra Geestelijke Gezondheidszorg,
Vrienden van het Huizeke, e.a., of voor ouderen de lokale dienstencentra die zich inschrijven
binnen het concept van een zorgzame buurt.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt beaamt dat deze periode zeer veel vraagt van het
Brusselse zorgpersoneel. Professionele en niet-professionele vrijwilligers kunnen zich via het
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tekort dreigt te ondersteunen om zo de continuïteit te vrijwaren.
Ook de psychologische impact op de zorgverstrekkers is niet min daarom worden resterende
projectmiddelen ingezet om zorgprofessionals psychologisch te ondersteunen tijdens deze
coronacrisis. Het Huis voor Gezondheid faciliteert een aanbod waar zorgverstrekkers gratis op
kunnen intekenen. Apothekers, thuisverpleegkundigen, huisartsen, en andere zorgverleners die
geconfronteerd worden met angst, stress en machteloosheid kunnen gratis deelnemen aan
individuele of groepssessies die door externe psychologen digitaal begeleid worden. De eerste
sessie gaat op 1 mei van start.
Deze crisis heeft een impact op het psychisch welbevinden van de hele bevolking. Dat blijkt uit
een toename van het aantal chat- en telefoongesprekken van de verschillende hulplijnen en uit
de resultaten van enquêtes die georganiseerd werden. Men is er zich van bewust dat wanneer
de crisis gaat liggen, de gevolgen ervan hard zullen zijn.
Via de Administratie wordt nauw contact onderhouden met de partners op het terrein en wordt
zo goed mogelijk ingespeeld op de acute noden die zij signaleren. De ideeën en noden die
geformuleerd worden, zijn bepalend voor toekomstige acties. De Vlaamse Regering maakt 25
miljoen euro vrij voor een actieplan mentaal welzijn, genaamd ‘Zorgen voor Morgen’. Dit zal
ook in Brussel worden geïmplementeerd. Enkele concrete acties zijn bv. werken aan zorgzame
buurten, een versnelde uitrol van de ‘Fit in je hoofd’-campagne uitvoeren en gespecialiseerde
hulp in de geestelijke gezondheidszorg versterken. De VGC is vragende partij om samen met
de Vlaamse overheid te bekijken hoe acties opgezet of ondersteund kunnen worden in Brussel.
Met betrekking tot de Huizen van het Kind waren er vragen van mevrouw Bianca Debaets, de
Open Vld-fractie en de N-VA-fractie.
Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) vraagt of de collegevoorzitter kan toelichten of de
heropstart van consultaties en vaccinaties van Kind en Gezin goed verlopen is in Brussel. Heeft
men de werking daar op een goede manier kunnen hervatten of zijn daar nog bepaalde
problemen opgedoken? Heeft men daar inmiddels alle nodige voorziene vaccinaties kunnen
laten plaatsvinden?
Kan er worden toegelicht hoe de werking van het Huis van het Kind momenteel plaatsvindt?
Zet men daar nog steeds voornamelijk in op het gebruik van sociale media of worden er ook
andere kanalen ingezet om de werking in deze tijden te verzekeren?
Open Vld vraagt hoe de IBO’s worden ondersteund in het implementeren en naleven van de
veiligheidsvoorschriften? Wordt hen ook beschermingsmateriaal ter beschikking gesteld?
Hoeveel Nederlandstalige kinderdagverblijven zijn momenteel nog open? Op welke steun
kunnen zij rekenen vanuit de VGC? Hoe worden zij ondersteund in hun heropening?
De N-VA-fractie kreeg graag een stand van zaken betreffende de verdeling van de meer dan
2.000 spelpakketten aan kwetsbare gezinnen. Is hier intussen mee gestart? Hoeveel pakketten
werden reeds verdeeld?
Hoeveel financiële ondersteuning werd vrijgemaakt voor het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Brussel?
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nog steeds gegeven aan vaccinaties en andere prioritaire consulten, bv. eerst de kleinere baby’s,
maar dat wordt nu langzaam aan uitgebreid. Uit ervaring blijkt dat het moeilijk is om mensen
ingepland te krijgen en te overtuigen om te komen. Kind en Gezin volgt de
veiligheidsvoorwaarden goed op: er mag maar 1 ouder komen, geen andere kinderen, zittingen
gaan door op stipte uren, vrijwilligers ontsmetten alles de hele tijd, enzoverder. Er wordt hard
gewerkt om de veiligheid te waarborgen, maar toch wordt er een grote terughoudendheid bij de
ouders opgemerkt.
De medewerkers van Opgroeien in Brussel bellen de IBO’s, net als de kinderdagverblijven,
ongeveer wekelijks op. En ze krijgen ook toegang tot een besloten Facebookgroep die op dit
moment wordt opgericht, waar goede pedagogische praktijken in coronatijden uitgewisseld
worden.
Ten slotte had Open Vld nog vragen over de speelpleinwerking. Gaat de speelpleinwerking
deze zomer door? Hoe worden deze georganiseerd en/of voorbereid? Zullen studenten ook dit
jaar opgeleid worden om (hoofd)animator te worden? Zo ja, wanneer zullen deze plaatsvinden?
Zo neen wat is dan het alternatief?
Dit is een vraag die volgens de collegevoorzitter veel ouders bezighoudt. Op dit moment is
nog niet geweten of de speelpleinwerking deze zomer kan doorgaan. De Nationale
Veiligheidsraad zal de knoop hierover ten laatste eind mei doorhakken.
De voorinschrijvingen gaan momenteel door, maar de inschrijvingen zullen pas definitief zijn
als er groen licht is voor de organisatie van speelpleinwerkingen.
De speelpleinen bereiden zich nog steeds voor zoals gepland, maar houden ook rekening met
verschillende scenario’s.
De VGC organiseert zelf geen cursussen animatoren of hoofdanimator dit jaar.

3. Collegelid Pascal Smet bevoegd voor Cultuur, Jeugd Sport en Gemeenschapscentra
Mevrouw Bianca Debaets (CD&V) had graag wat meer informatie gekregen met betrekking
tot de ondersteuning van de cultuurwerkers. Rondom welke krachtlijnen wordt er gewerkt en
welk tijdskader wordt er vooropgesteld voor de cultuurwerkers die vandaag zwaar getroffen
worden door de crisis? Is er al een zicht op hoeveel mensen er naar de VGC zullen kijken voor
steun onder dit regime? Welke budgettaire middelen maakt het College hiervoor vrij? Welk
tijdspad wordt vooropgesteld voor de invoering van deze maatregelen?
De leden van de Groen-fractie vragen of er in de taskforce een plek voorzien is voor
afgevaardigden van belangenverenigingen zoals RAB/BKO en State of The Arts die ook een
duidelijke visie hebben t.a.v. de voortrekkersrol die onze metropolitische kunstregio zou
kunnen zijn.
Bespreekt de taskforce enkel de huidige maatregelen of probeert ze tevens een structuur op te
zetten om een veerkrachtigere toekomst op te bouwen voor en met de sector? Vele kunstenaars
zijn door de economische realiteit naar een soort statuutloos flexwerk geëvolueerd waarvan zij
nu een 2de keer slachtoffer worden. In hoeverre is er naast de gemutualiseerde steun via
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vanuit de VGC?
Het belooft een druk najaar te worden. Hoe ondersteunt de VGC de culturele instellingen om
een gecoördineerde agenda op te stellen, vraagt N-VA. Zijn er momenteel reeds knelpunten
vastgesteld? Is er overleg met de Franstalige Gemeenschapscommissie?
Brussel beschikt volgens collegelid Pascal Smet over een rijk, divers en hedendaags cultureel
en creatief aanbod, en staat daarvoor internationaal hoog aangeschreven. Het is belangrijk om
dit in de toekomst te handhaven en misschien zelfs uit te breiden.
De VGC is een kleine overheid met beperkte budgetten die vooral de niches moet invullen daar
waar andere overheden niet optreden.
De VGC heeft het voortouw genomen om samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Cocof te spreken over Cultuur. Donderdag zal een 1ste vergadering plaatsvinden. Collegelid
Sven Gatz heeft hier ook reeds al over gesproken in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
De 1ste vraag die moet worden beantwoord, is in welke mate de fameuze codes kunnen worden
uitgebreid en wie eronder valt. In de 2de mate kan worden nagegaan hoe de cultuurwerkers
kunnen worden ondersteund.
Het is belangrijk het werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te wachten. Nadien kan
de VGC kijken in welke mate ze complementair kan optreden.
Er zijn natuurlijk ook maatregelen die de Vlaamse Gemeenschap neemt. De Vlaamse
Gemeenschap is ook bevoegd voor Cultuur in Brussel.
De spreker denkt dat de VGC zich moet richten tot de artiesten en freelance cultuurwerkers die
geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid of het overbruggingskrediet en hun
activiteiten geannuleerd zagen in de coronaperiode. Dit is ook een standpunt dat OKo,
BKO/RAB, vragen.
De VGC heeft een identificatie gedaan en denkt dat een 200-250 tal personen tussen de mazen
van het net dreigen te vallen. Het is belangrijk dat de VGC voor hen een aanvullende,
individuele steun kan aanbieden.
Het collegelid kan nog geen concrete maatregelen meedelen. Alles hangt af van wat de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist te doen.
Het is belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ondersteuningsmaatregelen die
crisisgebonden zijn en relancemaatregelen.
Het is moeilijk om concrete antwoorden te geven hoe de toekomst van de culturele activiteiten
er in het najaar zal uitzien. De organisaties denken momenteel na over de toekomst. Voor de
coördinatie van de belangrijke evenementen is er een opdracht gegeven aan visit.brussels. Er
wordt zeker nagedacht over hoe op kleinere schaal activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Raadslid Bianca Debaets (CD&V) had graag een update gekregen van de cijfers van de
broodzakactie die aangekondigd werd. Gaan de resultaten de goede richting uit?
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senioren, vraagt de heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang).
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt heeft volgens collegelid Pascal Smet al de nodige info
over Brussels Helps verschaft. Hopelijk bereiken de broodzakken de doelgroepen. Het is vooral
de bedoeling om gepensioneerden te bereiken.
Een telefoonactie naar alle Nederlandstalige ouderen in Brussel bleek niet mogelijk omdat de
gegevens (telefoonnummers) voor deze groep niet beschikbaar zijn voor de VGC. Via het
rijksregister konden we enkel de postadressen bekomen? Er zal dus een uitgebreide mailing
volgen.
Er wordt wel samengewerkt met de zorgorganisaties en sociaal-culturele organisaties om hun
netwerk te contacteren, ook via telefoon.
Welke activiteiten of initiatieven op afstand bieden de gemeenschapscentra tijdens deze
lockdown periode nog aan, vraagt de Open Vld-fractie. Hebben zij hierover enkele tips of
aanbevelingen ontvangen? Hoe verlopen de Algemene Vergaderingen van de
gemeenschapscentra? Worden die allemaal uitgesteld of verlopen ze digitaal? De Algemene
Vergadering en de Raad van Bestuur moeten zich toch buigen over de jaarrekening en
begroting. Krijgen de gemeenschapscentra en andere organisaties uitstel voor het neerleggen
van hun begroting en voor subsidieaanvragen? Werd er al een plan opgesteld voor de heropstart
van de gemeenschapscentra? Welke gemeenschapscentra hebben de voorbije weken
initiatieven gelanceerd voor het naaien van mondmaskers? Voor welk doelpubliek worden
maskers genaaid? Worden deze initiatieven opgenomen in de gewestelijke inspanningen om
tegen 4 mei genoeg mondmaskers te hebben voor de Brusselaars?
De Gemeenschapscentra proberen op creatieve manieren hun steentje bij te dragen tijdens deze
crisis door bijvoorbeeld mondmaskers te stikken, keukens ter beschikking te stellen of
cursussen digitaal te organiseren. one.brussels-sp.a had graag vernomen welke plannen er nog
voor de volgende weken zijn waarin de lockdown wordt afgebouwd. Is duidelijk wanneer de
gemeenschapscentra opnieuw (deels) open kunnen?
Bij de vorige vergadering had de heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) van
collegelid Pascal Smet duidelijk begrepen dat hij de suggestie om de gemeenschapscentra en
het personeel van de VGC in te schakelen in een contactactie voor gevoelige doelgroepen en in
de eerste plaats de Vlaamse ouderen, ernstig ging bekijken. De spreker heeft hierover verder
geen communicatie van de VGC hierover gezien. Wat is er verder met dit idee gebeurd? Welke
initiatieven zijn er in of via de gemeenschapscentra genomen?
Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat via het platform Microsoft Teams kennis en ervaring
op regelmatige tijdstippen met elkaar wordt gedeeld. De gemeenschapscentra zijn vandaag nog meer als anders - ankerplekken voor de lokale gemeenschap. Minstens 1 keer per week
zitten alle centrumverantwoordelijken samen om afspraken te maken op elkaar af te stemmen
en noden te signaleren.
De jaarlijkse Algemene Vergadering kan worden uitgesteld tot begin september of kan via een
schriftelijke
procedure
of
digitale
procedure
plaatsvinden.
De
financiële
verantwoordingsstukken van de gemeenschapscentra worden verlaat tot september.
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personeel voorbereid. Voor de gemeenschapscentra wordt een moduleerbaar en gefaseerd
heropeningsplan voorbereid. Dit wordt momenteel intern besproken. Zodra er meer zicht is op
wat de Nationale Veiligheidsraad toelaat, kan er een communicatie opgesteld worden.
Verschillende gemeenschapscentra zetten zich actief in voor de productie van mondmaskers.
Dit zijn: De Platoo (op de Comeniussite), VK, Nohva, Wabo, De Linde, De Kriekelaar, Everna,
De Maalbeek, Kontakt en Ten Noey. De verdeling van mondmaskers gebeurt via
personeelsleden en vrijwilligers van de lokale dienstencentra, rust- en verzorgingscentra,
vrijwilligers die zich inzetten voor sociale activiteiten (voedselbedeling, het maken van
knutselpakketten,...), woonbegeleidingscentra,…. Ook worden mondmaskers geleverd aan de
Brusselse Huisartsenkring (voor de senioren).
Give a Day organiseert de Nationale Naaiactie (de grootste mondmaskeractie ooit). De Platoo,
De Vaartkapoen en Nohva zullen voor deze mondmaskers als inzamelpunt fungeren.
De spreker wijst er op dat het altijd interessant is te lezen over hoe alles in het buitenland
verloopt. Op te merken valt dat alles wel ongeveer gelijk verloopt in de wereld.
Het klopt dat de gemeenschapscentra zichzelf blijven heruitvinden zeker ook in crisistijden.
Vele centra transformeerden tot ondersteuners van lokale burgerinitiatieven. Het stikken van
mondmaskers is het meest zichtbare maar er zijn ook andere acties. Denk maar aan Ten
Weyngaert die haar keuken ter beschikking stelt.
Er kan geen datum worden gegeven over de heropening van de gemeenschapscentra. Misschien
kan er weldra tot een gefaseerde opening worden gegaan.
Momenteel wordt er onder strikte voorwaarde buitenruimte opengesteld op sommige plaatsen.
7 gemeenschapscentra hebben telefoonrondes gedaan bij hun publiek. Dat gaat dan om centra
die op basis van hun eigen bestanden bellen en informeren of alles OK is. Dat gaat niet enkel
over oudere mensen, maar ook jonge gezinnen.
Er werden door 3 centra tekeningen, postkaarten en zelfs paasmanden gemaakt (o.a. voor het
zwaar getroffen Sint-Agatha-Berchem).
Een telefoonactie naar alle Nederlandstalige ouderen in Brussel bleek, zoals eerder al vermeld,
niet mogelijk omdat de gegevens (telefoonnummers) voor deze groep niet beschikbaar zijn voor
de VGC. Er wordt wel samengewerkt met de zorgorganisaties en sociaal-culturele organisaties
om hun netwerk te contacteren, ook via de telefoon.
Er is een overleg geweest over hoe specifieke actie kunnen worden opgezet naar
rusthuisbewoners. Hopelijk wordt Bruzz hierin een partner. Vanuit zijn bevoegdheden kan het
collegelid content aanbieden: be brusseleir (met Brussels dialect), Brussels Operettetheater, etc.
Er wordt momenteel onderzocht of dit op een goede manier kan worden geoperationaliseerd.
De Nationale Veiligheidsraad heeft vrijdag 24 april 2020 nog geen uitspraak gedaan of zomersport- en jeugdkampen kunnen doorgaan en zal nog een drietal weken wachten om daarover
duidelijkheid te scheppen. Volgens Vlaams minister Benjamin Dalle wordt intussen besproken
hoe die kampen veilig kunnen verlopen. De jeugdorganisaties krijgen dan de tijd om zelf
concrete maatregelen voor te stellen. De N-VA-fractie vraagt of het collegelid reeds zicht heeft
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de speelpleinen en kampen niet doorgaan, wordt er gewerkt aan alternatieven om jeugdwerking
toch te kunnen invullen tijdens de zomervakantie? Heeft het collegelid overleg met Vlaams
minister Benjamin Dalle en de jeugdorganisaties inzake de veiligheid van de toekomstige
kampen?
Collegelid Pascal Smet zegt dat het momenteel nog veel te voorbarig is om antwoorden te
geven op de vragen over de zomerkampen. De VGC moet doen wat er op andere niveaus wordt
beslist.
Hoeveel Nederlandstalige bibliotheken organiseren een afhaaldienst, vraagt one.brussels-sp.a.
Blijven de bibliotheken op deze manier werken de volgende weken of is er sprake van dat ze
volledig open zouden gaan vanaf 18 mei 2020?
De federale richtlijn inzake de bibliotheken is volgens collegelid Pascal Smet: “De
bibliotheken worden beschouwd als openbare dienstverlening en moeten gegarandeerd
openblijven in afhaalfunctie met respect voor de social distancing maatregelen.”
Samen met Brussels minister-president Rudi Vervoort werd een handboek opgesteld voor de
lokale bibliotheken om ervoor te zorgen dat ze de komende weken een moduleerbaar en
gefaseerd heropeningsplan in werking kunnen stellen. Dit werd eveneens overgemaakt aan alle
Nederlandstalige schepenen.
Nog los van de uiteindelijke beslissing ziet het er naar uit dat door de onzekerheid veel mensen
deze zomer niet naar het buitenland zullen reizen. Veel meer mensen en gezinnen zullen in
Brussel hun vakantie doorbrengen. De leden van de one.brussels-sp.a-fractie vragen of de
VGC nadenkt over een uitgebreider aanbod activiteiten, zoals uitleen van materiaal, kampen,
(veilige) evenementen, terbeschikkingstelling van infrastructuur die normaal gesloten is
(scholen, gemeenschapscentra, sportzalen, jeugdhuizen…).
Over de zomer wordt volop nagedacht, zegt het collegelid.
Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk publieke ruimten open te stellen en straten vrij te maken.
De VGC zal kijken hoe hier een invulling aan kan worden gegeven; hetzij cultureel, hetzij naar
jongeren toe enz... Alles hangt natuurlijk af van wat kan en mag.
Musea kunnen vanaf 18 mei 2020 mogelijks de deuren weer openen, met een strikt en
gelimiteerd ticketsysteem waardoor social distancing gegarandeerd kan worden. Weet het
collegelid hoe breed dit geïnterpreteerd wordt, vraagt one.brussels-sp.a. Wat bv. met de
tentoonstellingsruimtes van gemeenschapscentra of werk- en toonplekken die door de VGC
ondersteund worden, zoals Imal of Argos?
De musea hebben een zevenpuntenplan opgesteld, aldus het collegelid. Dit basisplan is
opgesteld met het oog op de opening vanaf 18 mei 2020. De spreker hoopt dat de musea open
mogen. Alles hangt natuurlijk af van wat de Nationale Veiligheidsraad beslist.
Hij herhaalt dat er getracht zal worden zoveel mogelijk buitenruimtes open te stellen.
De openstelling van buitenruimte, onder gecontroleerde voorwaarden, is reeds aan de gang in
de volgende centra:
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Aximax (Brussel/Sint-Joost-ten-Node - speelplaats)
gemeenschapscentrum Nohva (Neder-over-Heembeek - tuin)
gemeenschapscentrum De Kriekelaar (Schaarbeek - tuin)
gemeenschapscentrum Nekkersdal (Laken - speelplaats)

Via À Fonds werd een oproep gedaan voor initiatieven van jongeren die hun steentje willen
bijdragen in deze bijzondere periode. Dit wordt samen met Growfunding gedaan in het kader
van hun #GrowSolidarity-actie.

4. Bespreking
De heer Gilles Verstraeten (N-VA) is tevreden want zijn vragen werden allemaal beantwoord.
Het Vlaams onderwijs laat zich in deze periode van haar beste kant zien. De spreker staat
versteld van het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee directies en leerkrachten terug les
willen geven. Vlaams minister van Onderwijs, de heer Ben Weyts, levert zeer goed werk om
alles voor te bereiden en in goede banen te leiden.
The duty of the opposition is to oppose, maar in dit geval neemt collegelid Sven Gatz zijn rol
zeer goed op. De maatregelen die de Vlaamse overheid voorbereidt, worden goed opgevolgd
en uitgevoerd.
Met betrekking tot de opvang, had de spreker graag vernomen of er een bijkomende rol bij de
gemeenten zal worden gelegd. Zal er VGC-personeel voor de opvang van kinderen worden
opgevorderd?
Wanneer krijgen de ouders duidelijkheid over het resultaat van de inschrijfprocedure in een
school?
Zal de VGC een rol opnemen bij de verdeling van mondmaskers bij de onderwijsinstellingen
in Brussel?
Vanmorgen is er een persartikel verschenen over de rol van het OCB-personeel. Het zou leuk
geweest zijn, moest de primeur hiervan bij de Raad hebben gelegen. 80 medewerkers zullen
worden ingezet in verschillende scholen. Wat is de impact hiervan op andere
begeleidingsopdrachten die in principe doorlopen? Zijn deze medewerkers hiervoor opgeleid,
ervoor geschikt? De spreker twijfelt zeker niet aan de competenties van de OCB-medewerkers.
Maar coaches coachen is nog iets anders dan zelf lesgeven.
Er zijn scholen die al fysieke contacten hebben voorzien voor de begeleiding van kwetsbare
jongeren. Biedt de VGC hier ook een ondersteuning? Hoeveel scholen doen dit al?
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) heeft nog enkele bijkomende vragen.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt liet al verstaan dat het participatietraject wat in het
honderd is gelopen omwille van corona, waarvoor alle begrip. Ze liet eveneens verstaan dat de
timing niet is gewijzigd. In se was het College dus reeds al van plan om het Strategisch
Meerjarenplan pas eind 2020 voor te leggen aan de Raad. Dit is 1,5 jaar na de aanstelling van
het College, wat redelijk laat is.
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Meerjarenplan dan niet vroeger aan de Raad worden voorgelegd?
Er werd door de collegevoorzitter een brief verstuurd naar de Raad waarin sprake is van
november/december 2020. De spreker roept op om werk te maken van het Strategisch
Meerjarenplan zodat het zo snel mogelijk na de zomer aan de Raad kan worden voorgelegd.
Iedereen spreekt over het gebruik van mondmaskers. 2 collegeleden spraken over de eigen
productie van mondmaskers. Dat is een goede zaak gezien de omstandigheden. Zijn de eigen
geproduceerde mondmaskers voldoende voor personeel van de VGC en VGC-instellingen?
Hoeveel productiecapaciteit is er momenteel?
Hoe gebeurt de afstemming met de andere overheden wat betreft de mondmaskers? Het is soms
nogal een kakafonie. Hoe positioneert de VGC zich?
Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een Taskforce “Huiselijk geweld
en geweld binnen de familie” gecoördineerd door Brussels staatssecretaris Ben Hamou.
Hier werd, naast andere maatregelen, ook gesproken over het al dan niet invoeren van een
Brusselse “masker 19-procedure”.
Wat was het resultaat van het overleg binnen de Taskforce “Huiselijk geweld en geweld binnen
de familie”? Welke actoren hebben deelgenomen en wat werd er beslist? Wat waren de
standpunten over het invoeren van een Brusselse “masker 19-procedure”?
Wat is de stand van zaken betreffende de verdeling van de meer dan 2.000 spelpakketten aan
kwetsbare gezinnen? Hoeveel pakketten werden reeds verdeeld?
Hoeveel financiële ondersteuning werd vrijgemaakt voor het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling Brussel?
Collegelid Pascal Smet zei dat hij zich inschrijft in het traject met betrekking tot Cultuur dat
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt. Tegelijkertijd verwijst hij ook naar de Vlaamse
Gemeenschap. Er werd al 200 miljoen euro voorzien door de Vlaamse Gemeenschap voor onder
andere Cultuur. Daarnaast is er de recente beslissing van Vlaams minister-president Jan Jambon
om eenmalig bijkomende cultuursubsidies te voorzien. Hier kunnen Brusselaars eventueel ook
aanspraak op maken. Hoe kijkt het collegelid naar het Vlaamse aanbod in deze?
De heer Arnaud Verstraete (Groen) zegt dat het onderwijs fundamenteel en essentieel is. Het
is in deze tijden niet makkelijk om alles geregeld te krijgen. Het is niet simpel voor de ouders.
Sommige gezinnen hebben geen internet, geen laptop, sommige moeders staan er alleen voor
enz... Een dikke pluim voor ouders die het allemaal waarmaken.
Het is natuurlijk ook niet simpel voor het onderwijzend personeel. Daarom dankt de spreker het
bevoegde collegelid, zijn kabinet, de VGC-Administratie en al het personeel van de scholen.
Het is ongelooflijk hoe leerkrachten er in deze korte tijd in slagen om zich om te scholen Ze
moeten online lesgeven, boekenpakketten samenstellen… Ze doen het allemaal met
ongelooflijk veel inzet. Toch is er tot op vandaag nog steeds veel onduidelijkheid voor hen. Het
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extra werk hebben om het allemaal uitgepuzzeld te krijgen.
Het collegelid doet wat hij kan, maar hij hangt in grote mate af van beslissingen van de federale
en Vlaamse overheid. Kan het collegelid een timing geven van wanneer er volledige
duidelijkheid wordt verwacht voor de Brusselse scholen?
Het is voor scholen niet makkelijk om verschillende dingen te combineren. Scholen moeten
opvang organiseren, er moet social distancing zijn, er moet online les worden gegeven enz…
Hoe moeten scholen dit klaarspelen? Welke prioriteiten moeten ze stellen? Welke rol spelen
het collegelid en het OCB in deze bijzondere situatie?
Brengt het collegelid specifieke Brusselse aanbevelingen over aan de Vlaamse Regering op
basis van de input die wordt ontvangen vanop het terrein?
Mevrouw Inge Loodsteen van vzw D'Broej geeft aan te horen dat veel Brusselaars zeggen hun
kinderen niet naar school te zullen laten gaan omdat ze niet geloven dat het veilig is. Wat kan
het collegelid of de Administratie ondernemen om de dialoog met die ouders aan te gaan en hen
gerust te stellen?
Voor Groen is het essentieel dat er niemand wordt achtergelaten. Wat kan het collegelid doen
om iedereen mee te krijgen?
Mevrouw Lotte Stoops (Groen) is blij te horen dat de VGC zich complementair inzet want er
zijn voor Cultuur echt nog hiaten vanuit Vlaanderen. Dit geldt vooral voor de individuele
kunstenaars, interimwerkers en de niet-gesubsidieerde vzw’s.
De spreker wil er ook op wijzen dat in deze sector het verschil tussen crisis en relance een zeer
moeilijk verhaal is.
Er is een taskforce opgericht voor Cultuur. Wordt de sector mee opgenomen in deze taskforce?
Het spaargeld van veel kunstenaars raakt op. Wat kan de overheid doen ten aanzien van kosten
die zoals bv. de huur van een café, niet stoppen?
80 kunstenaars huren een atelierruimte in het voormalige Actirisgebouw. De eigenaar van dit
gebouw wil geen enkele compensatie doen ten aanzien van de kunstenaars. Voor de relance
moet er dus ook goed nagedacht worden over hoe men een duurzame artistieke ecologie in
Brussel kan bewerkstelligen.
In hoeverre zijn er naast de gemutualiseerde steun via Economie, nog extra steun of extra
initiatieven voorzien voor Cultuur en Socio-cultureel werk vanuit de VGC?
Gisteren stond in de krant De Morgen dat Brussel werd gevraagd kleur te bekennen. Dit doet
collegelid Pascal Smet voor een deel, waarvoor de spreker hem zeer dankbaar is.
Positief is dat er aan de jeugd wordt gedacht door bv. buitenruimtes open te stellen en zo ook
een afwisseling te bieden aan gezinnen die zich in moeilijke omstandigheden bevinden.
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publieke ruimten open te stellen voor de meest kwetsbare gezinnen? Dit was eveneens een vraag
van mevrouw Inge Loodsteen van vzw D'Broej. Ze zegt in het interview in De Morgen:
“Laat bijvoorbeeld gemeenten in de komende weken en maanden openbare ruimtes openstellen
waar mensen gecontroleerd en veilig buiten kunnen zijn, een babbeltje kunnen doen. In
Vlaanderen kun je over de haag even met je buur praten, maar hier is dat geen optie. Ik denk
bijvoorbeeld aan de speelplaats van scholen, of culturele centra die een grote buitenruimte
hebben."
Scholen zijn op dit moment ook hun puzzels aan het leggen. Hoe langer de crisis duurt, hoe
zwaarder het weegt op de schouders van kinderen en jongeren. Er komen al alarmerende
boodschappen uit het jeugdwerkveld, via de telefonische hulplijnen enz... Er zijn heel veel
kinderen en jongeren die helemaal niet naar buiten komen.
Er is ook sprake van meer huiselijk geweld. Het fysieke geweld laat sporen na. Er is dus
dringend hulp nodig om Brusselaars ademruimte te geven.
Er zijn ook meer burgerinitiatieven waarbij gezinnen in moeilijke situaties de kans krijgen naar
buiten te gaan. Er zijn mensen die hun tuin voor anderen ter beschikking stellen, weliswaar op
een coronavrije manier. Ziet het collegelid heil in een samenwerking met lokale organisaties?
Ten slotte vraagt de spreker of er reeds nagedacht wordt hoe de dienstverlening, die ontstaat
door de burgers zelf, mee in het beleid of in subsidieoproepen kunnen worden opgenomen?
De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) wil nog enkele zaken in vraag stellen. De
collegevoorzitter heeft het gehad over de mondmaskers. De mondmaskers waarvan de overheid
eerst zei dat het geen zin had ze te dragen tenzij men zelf ziek was, en waarvan diezelfde
overheid er nu 2 per persoon ter beschikking gaat stellen. Het raadslid heeft het idee dat de
problemen met betrekking tot deze mondmaskers nog niet voorbij zijn en vraagt zich af hoe dit
in Brussel zal verlopen. Hoe zullen de verschillende overheden samenwerken? Zijn er al
afspraken hierover gemaakt tussen de GGC, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VGC?
Vervolgens komt de spreker terug op de Vlaamse woonzorgcentra en wenst te weten wat de
stand van zaken momenteel is. Er zijn immers alarmerende berichten uit sommige Franstalige
en bicommunautaire woonzorgcentra in Brussel.
In de Vlaamse scholen hebben de leerkrachten reeds een enorme inzet getoond en hebben ze
zich moeten heruitvinden om op een andere manier kennis over te dragen. Het raadslid kan zich
inbeelden dat sommige leerlingen moeilijker bereikbaar zijn dan andere. In welke mate slaagt
de VGC erin om alle leerlingen te bereiken en op welke manier kunnen er lessen getrokken
worden uit deze ervaring?
Er werd tevens al ingegaan op de zomerscholen. De spreker is hier een fervent voorstander van
en is van mening dat de VGC hier een bijzondere inspanning dient te leveren, omdat meer nog
dan elders in Vlaanderen er in Brussel sprake is van een heel hoge graad van kansarmoede. De
nood om leerstof in te halen zal groot zijn. Wat zal het College hiervoor extra voorzien bovenop
hetgeen de Vlaamse Gemeenschap aanbiedt?
Verder informeert het raadslid naar wat er gebeurd is in Sint-Jans-Molenbeek. Volgens Vlaams
schepen Jef Van Damme zouden de Vlaamse scholen al over voldoende middelen beschikken.
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Gemeenschap en de VGC bijzonder veel middelen ter beschikking stellen aan het
Nederlandstalig onderwijs, wellicht meer dan wat de Franse Gemeenschap en de Cocof voor de
Franstalige scholen voorzien. Het is aan de gemeente om op een eerlijke manier alle kinderen
op gelijke wijze te financieren. Het is niet zo dat de VGC hier als plaatsvervangende overheid
moet optreden en extra financiering moet voorzien in het Nederlandstalig onderwijs die dan
wel gecompenseerd wordt door de gemeente voor de Franstalige scholen. De spreker vindt dit
geen gezonde manier van werken als dat zo zou zijn en vraagt hierover verduidelijking.
Natuurlijk is het goed dat zoveel mogelijk leerlingen zoveel mogelijk kansen krijgen, zolang
dit op een transparante en eerlijke basis gebeurt en iedere overheid alle kinderen, ongeacht hun
taalaanhorigheid, op een gelijke manier behandelt.
Daarnaast heeft de heer Dominiek Lootens-Stael vragen met betrekking tot de examens. Naar
verluidt zou het GO! geen eindexamens organiseren dit schooljaar. Het raadslid is hier absoluut
geen voorstander van. De mensen op het terrein bevestigen dat wanneer men de figuurlijke stok
achter de deur niet heeft, de motivatie van de leerlingen afneemt. De spreker hoopt dat de VGC
het signaal zal geven dat een evaluatie belangrijk is, ook al zal deze op een andere manier
moeten gebeuren gelet op de situatie.
Collegelid Pascal Smet heeft het gehad over de gemeenschapscentra, waarvan er enkele burgers
opbellen. Het raadslid had gehoopt dat dit veralgemeend kon worden. Het argument van de
privacy lijkt geen dwangargument, aangezien er gemeenten in Vlaanderen zijn die dat zonder
probleem ook doen. Indien men niet over de gegevens zou beschikken, dan kunnen deze worden
opgezocht. De spreker doet bijgevolg een oproep om nog meer mensen op te bellen, in het
bijzonder ouderen, die vaak in isolement verkeren en niet meteen toegang hebben tot hulp of
mensen die hen kunnen bijstaan. Gemeenschapscentra beschikken vaak over een keuken. Nogal
wat sociale restaurants in Brussel bevinden zich momenteel in problemen. Misschien is het een
idee om een soort sociale afhaalkeukens te organiseren in die gemeenschapscentra, zodat
diegenen, die het omwille van de coronacrisis nog moeilijker hebben dan gewoonlijk, aan een
betaalbare prijs een maaltijd zouden kunnen afhalen.
Al heel wat vragen werden beantwoord. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) dankt het
College hiervoor. Het raadslid vindt het logisch dat OCB nu ook zal worden ingezet in de
klassen, aangezien bijna alle begeleiders over een pedagogisch diploma beschikken, en heeft
hier veel respect voor.
De spreker herhaalt dat veel ouders angstig zijn om hun kind terug naar school te sturen. Veel
directies zouden de boodschap geven dat indien een kind niet naar school komt, men als ouder
in de fout gaat, en hun kind zal moeten dubbelen. Hiervoor zou het aangewezen zijn dat de
communicatie wordt gestroomlijnd om de angst van mensen niet onmiddellijk te bestraffen en
is er misschien een taak weggelegd voor het OCB om tegemoet te komen aan de vrees die
sommige ouders hebben.
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft inderdaad het idee van de zomerscholen
gelanceerd. Collegelid Sven Gatz heeft hierop geantwoord dat deze zullen doorgaan en dat dit
in volle voorbereiding is. Het raadslid hamert op het belang van study spaces. Er zijn teveel
mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die geen ruimte hebben om te studeren. Het zou
goed zijn als er iets – beter dan niets – wordt voorzien. Brik zou hiervoor bezig zijn aan een
plan. Hopelijk laat het niet te lang op zich wachten.
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Hoe zit het met de opleidingen van de animatoren, wil de spreker graag weten. Behoort een
online opleiding eventueel tot de mogelijkheden?
Daarenboven is mevrouw Khadija Zamouri benieuwd naar het aantal kinderdagverblijven dat
momenteel geopend is. Hoe zal de VGC de andere begeleiden met het oog op een eventuele
heropening?
Ten slotte, heeft het raadslid nog een vraag over slechtzienden. Op welke manier wordt deze
doelgroep geïnformeerd? Denkt de VGC na of dit eventueel op een digitale manier kan
gebeuren?
Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) was een en al oor voor de uitgebreide antwoorden van
de collegeleden. De spreker heeft antwoorden gekregen op al haar vragen en sluit zich aan bij
deze van de collega’s.
Het feit dat al heel wat antwoorden bij aanvang van de commissie werden gegeven, stoort
mevrouw Bianca Debaets (CD&V) niet. Het is een efficiënte manier van werken. Het is niet
de bedoeling om zichzelf te horen spreken, doch om accurate informatie van het College te
bekomen.
Het raadslid heeft aanvullende vragen en opmerkingen. De spreker vindt het zeer goed dat de
inzameling van laptops zo een succes kent. Heel veel leerlingen zijn hier zeker mee geholpen.
Tevens is het goed dat de onderwijsondersteuners ingezet zullen worden en dat collegelid Sven
Gatz overweegt om zomerscholen te organiseren. De enige bezorgdheid die mevrouw Bianca
Debaets hierbij heeft, is hoe er kan vermeden worden dat het opnieuw enkel de sterkste
leerlingen zijn die intekenen op die zomerscholen. Meestal zijn het de meest kwetsbare die dit
om tal van redenen niet doen. Nochtans zullen zij dit omwille van deze crisis het meest nodig
hebben.
Verder had het raadslid nog een vraag bij intrafamiliaal geweld. De VGC werkt mee met de
Taskforce. Zijn er initiatieven die de VGC zelf ontplooit of in de toekomst zal ontplooien? Uit
de cijfers die bekendgemaakt werden door de jongerenlijn Awel blijkt immers dat het aantal
problematische thuissituaties verdrievoudigd is. Wat wordt hierrond nog voorzien? Heeft de
collegevoorzitter eventueel ook cijfers met betrekking tot pleegzorg? De spreker gaat ervan uit
dat hier door de omstandigheden meer nood aan is.
Er is al veel over de mondmaskers gesproken en geschreven. De collegevoorzitter gaf eerder al
aan dat de VGC hier een flankerend beleid in voert. Het raadslid heeft hier begrip voor, maar
nog beter dan een flankerend beleid zou een coherent beleid zijn. Momenteel is het chaos. Iedere
Brusselse gemeente pakt dit op zijn eigen manier aan. De stelling van ‘Eenheid maakt Brussel’
is heel ver weg. Sint-Joost-ten-Node bedeelt mondmaskers aan huis; Stad Brussel bezorgt er
enkel aan 65-plussers; Oudergem maakt er zelf… Ondertussen zou het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest met een richtlijn komen. Kortom, we zien het bos door de bomen niet meer. Als het kan
zou de VGC hier wat harder mogen wegen.
Daarenboven is de spreker blij te horen dat de lokale dienstencentra en gemeenschapscentra zo
dicht bij de mensen staan en hun best doen om kwetsbare senioren te bereiken.
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Hoofdstedelijke Regering werd aangelegd, en waarvan 2 miljoen euro bestemd is voor de VGC
om het gezondheids- en welzijnsbeleid en de -sector te ondersteunen. In hoeverre heeft het
College de betrokkenheid, ook van de Vlaamse Gemeenschap verder uitgewerkt, en welke
concrete afspraken zijn er binnen het College omtrent dit Fonds gemaakt?
Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a) vindt het fijn om te horen dat er in de Brusselse
woonzorgcentra acties ondernomen worden om ervoor te zorgen dat de ouderen niet
verkommeren van eenzaamheid. Dit vormt een acuut probleem. Blijkbaar zijn er bij 1 op 2
Nederlandstalige woonzorgcentra bezoeken mogelijk via het raam, en bij sommige wordt
gebruikgemaakt van videochat. De spreker suggereert dat er vanuit de VGC extra steun kan
geboden worden aan die 8 woonzorgcentra, aangezien er signalen zijn van op het terrein dat zij
zich in de steek gelaten voelen door verschillende beleidsniveaus. Dat kan door bv. videochat
overal mogelijk te maken en bezoeken te stimuleren. Het is ook positief dat Bruzz zich inzet
met een specifiek aanbod naar ouderen toe. Als de krachten gebundeld worden, komt dit zeker
goed, zolang het maar snel gebeurt, aldus het raadslid.
Brussels Helps draait goed en gaat flexibel om met nieuwe vragen. Mevrouw Els Rochette
verwijst hierbij naar de 150 fietskoeriers die mondmaskers zullen ronddragen. De spreker
vraagt of de Uitleendienst van de VGC momenteel werkt. Is deze gesloten? Is het mogelijk deze
desgevallend toch te heropenen en te bekijken of materiaal dat in normale omstandigheden
voornamelijk wordt gebruikt door scholen of verenigingen nu kan worden gebruikt door
Brusselse inwoners of gezinnen?
In verband met de extra dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de VGC heeft het
raadslid begrepen dat er nog moet afgestemd worden met Vlaanderen over waar de VGC ‘de
gaten kan vullen’. Enerzijds is dat goed, anderzijds zijn er op het terrein al heel veel acute
noden, zijn organisaties reeds extra uitgaven aan het doen, zoals bv. het aankopen van
beschermingsmateriaal voor wanneer de werking weldra opnieuw opstart. Dat zijn zaken waar
dit fonds op korte termijn voor kan dienen.
Meer goed nieuws betreft de middelen die in Vlaanderen worden vrijgemaakt voor het actieplan
‘Mentaal welzijn’. De spreker dringt er bij de collegevoorzitter op aan van meet af aan
betrokken te zijn bij de uitrol van dit plan om te verzekeren dat de Brusseltoets en -norm zullen
worden toegepast. De noden in Brussel zijn veel groter dan in vele Vlaamse gemeenten.
Tot besluit, stelt het raadslid het op prijs dat er met de kunsten- en cultuursector werkelijk
overlegd wordt en dat er nadat becijferd werd dat 200 tot 250 cultuurwerkers of kunstenaars uit
de boot dreigden te vallen, er een engagement werd aangegaan om deze alsnog te steunen.
Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a) legt uit dat ze op de meeste van haar vragen reeds
een antwoord heeft gekregen van het College. Het moet de spreker van het hart dat ze dit een
zeer efficiënte manier van werken vindt, die eventueel in het post-coronatijdperk kan worden
verdergezet. Wat is immers het nut van het aflezen van ingediende vragen die door iedereen
gekend zijn? Het is niet de bedoeling om zichzelf te horen praten, maar wel dat de burger
antwoorden krijgt op zijn vragen.
Het raadslid vindt het positief dat het personeel van OCB nu tevens daadwerkelijk voor de klas
zal staan. Is dit misschien ook een optie voor na de coronacrisis, gelet op het dreigende
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een bijdrage kunnen leveren en niet enkel vanachter hun bureau.
Verder interesseert het de spreker wie er allemaal op 18 mei 2020 op school terechtkan. Hier
moet zo snel mogelijk duidelijkheid over geschapen worden.
Het raadslid is ten slotte verontrust door de psychische kwetsbaarheid waarvan wordt gezegd
dat het aantal meldingen vrij hoog ligt. Heeft de VGC extra psychologen in dienst of kan zij
deze aannemen om dat leed te lenigen?
Voor heel wat leerkrachten bestaat er grote onzekerheid stelt de heer Jan Busselen (PVDA).
Welke leerlingen zullen de lessen fysiek hervatten, hoe zullen kinderen van ouders die in de
zorgsector werken verder opgevangen worden, hoe zal een ander deel nog online les krijgen?
Ze stellen zich terecht de vraag hoe ze dit alles zullen bolwerken. Tevens ouders en leerlingen
zitten met veel vragen. Wat als een kind terug naar school moet en het andere kind niet binnen
hetzelfde gezin?
Het is een opsteker dat het OCB extra ondersteuning zal bieden, maar wetende dat er 113
basisscholen en 36 secundaire scholen zijn, zullen er onvoldoende VTE zijn om in te zetten.
Heeft het collegelid een idee voor hoeveel scholen dit een oplossing biedt en voor hoeveel
scholen er nog een oplossing zal moeten worden gevonden?
Verder is de spreker nieuwsgierig naar het aantal laptops dat reeds werd uitgedeeld. Een aantal
gemeenten zou de verdeling niet zelf in handen nemen. Blijft de VGC de uitdeling opvolgen?
Wordt de nood geledigd? Gelet op de armoedecijfers in Brussel vermoedt de heer Jan Busselen
dat een groot aantal leerlingen en/of studenten in de kou blijft staan. Heeft het College daar
zicht op?
Een andere uitdaging in het onderwijs is, naast social distancing, het respect opbrengen voor
de sanitaire maatregelen. Vanaf 18 mei 2020 zullen scholen heropstarten. In sommige scholen
zijn bv. geen wasbakken voorzien in iedere klas. Kan een school desgevallend opengaan? Zal
de VGC in deze een advies uitbrengen of een actieve rol opnemen?
Met betrekking tot de begroting vindt het raadslid het vreemd dat op een ogenblik dat alle
overheden extra uitgaven hebben, de VGC geen impact zou hebben op zijn begroting. Wil dit
zeggen dat de VGC geen extra uitgaven maakt om de impact van het virus op te vangen?
Verder wil het raadslid ingaan op Cultuur. Hij heeft immers een bericht gekregen van een
coöperatieve van kunstenaars die hij deelt in de commissievergadering. Hij begrijpt dat de VGC
complementaire maatregelen wil nemen aan deze van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, maar week na week wordt de situatie van deze doelgroep precairder.
Brussels staatssecretaris Barbara Trachte had het over bijkomende maatregelen, maar blijkbaar
zijn hierover nog geen beslissingen genomen.
Wat de mondmaskers betreft, vraagt de spreker hoeveel er door de VGC zijn besteld. Voor
hoeveel mensen? Wie mag deze mondmaskers verwachten? Om de hoeveel weken worden deze
aangekocht?
Tot slot, de zaken die ondernomen worden om het fysisch en psychisch lijden van bewoners
van woonzorgcentra te verlichten, zijn hartverwarmend. Het raadslid wil vernemen wanneer er
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getest. Weten wanneer er getest wordt, biedt residenten en personeel perspectief.
Collegevoorzitter Elke Van den Brandt wil eerst een misverstand rechtzetten. Het Strategisch
Meerjarenplan en de meerjarenbegroting, evenals Stadspiratie, zijn niet in het honderd gelopen.
Er moet alleen heel sterk worden bijgestuurd omdat de huidige vorm niet kan doorgaan gezien
de omstandigheden. De brief waarnaar werd verwezen, waarbij gevraagd werd om een uitstel
te verlenen, werd verstuurd voor het uitbreken van de coronacrisis en vraagt niet om het
Strategisch Meerjarenplan uit te stellen. De vooropgestelde timing van november-december
2020 blijft behouden. De VGC schakelt over naar een volledig nieuw beleids- en
beheerssysteem, naar het voorbeeld van Vlaanderen. Op zich is dat een huzarenstuk waar de
Administratie heel hard aan werkt. Het is de eerste keer dat zo’n plan wordt gemaakt, dat een
hele omslag en voorbereiding vraagt. De vraag die het College aan de Raad heeft gesteld, is of
dit Strategisch Meerjarenplan kan aanvaard worden als een beleidsnota, aangezien dit de
strategische beleidskeuzes concretiseert.
De collegevoorzitter geeft verduidelijking over de mondmaskers. Wat de zorginstellingen in
het Nederlandstalig werkveld betreft, zijn er 3 zaken die de VGC doet. Ten eerste, de opvolging
en signalen doorgeven aan de andere bevoegde overheden. Ten tweede, voorziet de VGC
flankerend mondmaskers voor Nederlandstalige organisaties die daar nood aan hebben. Er
werden mondmaskers aangekocht. De bestelling moet nog geleverd worden. Deze zijn onder
meer bedoeld voor de lokale dienstencentra, de eerstelijnswerkers, het CAW, enz…
Daarnaast worden mondmaskers geproduceerd dankzij de actie via Brussels Helps. Die
productie gebeurt door vrijwilligers en worden verdeeld onder de organisaties van het Nnetwerk. Momenteel gaat het over 1.850 mondmaskers die op deze manier werden
geproduceerd, waarvoor dank. De capaciteit schommelt tussen 300 tot 700 per week. De VGC
voorziet al het materiaal en wast de stoffen. De verdeling gebeurt momenteel richting
welzijnsorganisaties en er is ook een samenwerkingsverband met de eerstelijnszone BRUZEL,
waarbij een wekelijkse lading wordt bezorgd om te verdelen onder hun meest kwetsbare
patiënten. Er wordt bekeken hoe mondmaskers die geproduceerd worden via Brussels Helps
nog naar andere organisaties kunnen verdeeld worden. De VGC staat in voor de veiligheid van
zijn eigen personeel. Met het oog op de heropstart van bepaalde activiteiten wordt
beschermingsmateriaal besteld. Hiervoor wordt samengewerkt met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en sluit de VGC aan bij de bestelling die geplaatst wordt voor de Brusselse instellingen.
Voor de burgers gebeurt de coördinatie op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De collegevoorzitter licht vervolgens de Taskforce intrafamiliaal geweld toe. De VGC heeft
hierin een tweeledige rol. Enerzijds, volgt de VGC de Vlaamse beleidsmaatregelen nauwgezet
op en zorgt ervoor dat de acties daarvan in het Brussels netwerk verspreid worden. Anderzijds,
is de VGC betrokken bij de Brusselse acties die op poten worden gezet en bij de vertaling ervan.
Op 16 april 2020 heeft de taskforce plaatsgevonden. Verschillende overheden hebben
deelgenomen. Een heel aantal terreinpartners, waaronder het CAW Brussel, geeft het College
een stand van zaken.
Voor de masker 19-procedure lijkt het de collegevoorzitter belangrijk om een vertaalslag te
geven die geschikt is voor de Brusselse meertalige context. Momenteel wordt in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest hierrond, in samenspraak met Brussel Preventie en Veiligheid, gewerkt.
Binnenkort zal via Bruzz een reclamespot verspreid worden waarin de verschillende hulplijnen
worden opgenomen.
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hierover zullen later schriftelijk worden bezorgd.
Met betrekking tot de spelpakketten deelt de collegevoorzitter mee dat de meeste intussen
terechtgekomen zijn. Er is zelfs parallel een 2de ronde opgestart met spel- en beweegpakketten
voor een iets oudere doelgroep. Deze worden via de verschillende intermediaire organisaties
verspreid. Daarnaast staat het spelmateriaal dat de VGC voorziet voor de kinderen en jongeren
in de 10 Brusselse residentiële voorzieningen gepland. Om dat te financieren zal de VGC
20.000 euro aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling toekennen, die de coördinatie
van de verspreiding ervan op zich heeft genomen.
De collegevoorzitter herhaalt dat er in 7 van de 8 Vlaamse woonzorgcentra reeds tests werden
uitgevoerd. De resultaten ervan variëren, gaande van 0 tot 30 % van de bewoners die besmet
zijn. De VGC blijft de situatie monitoren en geeft de signalen die het krijgt door aan de
bevoegde Vlaamse minister van Welzijn, de heer Wouter Beke. Er wordt aangedrongen om de
Brusselse woonzorgcentra zeker niet te vergeten.
Intussen heeft de collegevoorzitter nieuwe informatie gekregen omtrent de speelpleinen. Het
blijkt dat de inschrijvingen hiervoor intussen niet lopen, aangezien de vooruitzichten nog te
onduidelijk zijn. Verder organiseert de VGC geen kadervormingen voor (hoofd)animatoren
antwoordt de collegevoorzitter.
In antwoord op de vraag rond het communiceren via de website van de VGC met slechtzienden,
geeft de collegevoorzitter mee dat de VGC werkt met het kwaliteitslabel AnySurfer. Om te
informeren over de coronamaatregelen is de website van de VGC niet omvattend genoeg en
wordt er de voorkeur aan gegeven om door te verwijzen naar gespecialiseerde websites.
Tevens werd geïnformeerd naar de kinderdagverblijven. 94 % van de kinderdagverblijven die
hebben deelgenomen aan de bevraging van het Lokaal Loket Kinderopvang geeft aan dat het
minstens 1 kind opvangt. De VGC ondersteunt ‘Opgroeien in Brussel’ door middel van een
wekelijkse nieuwsbrief. Achter de schermen wordt tevens gewerkt aan een aanbod van
pedagogische ondersteuning om de volgende stappen van een heropstart voor te bereiden.
De collegevoorzitter legt daarna uit dat de begrotingswijziging wordt voorbereid. De extra
dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal daarin opgenomen worden. Aan Vlaams
minister van Brussel, de heer Benjamin Dalle, heeft het College laten weten dat eens de
middelen verdeeld zijn op niveau van de VGC er een overleg zal plaatsvinden waarbij er
concreet kan worden afgestemd. Ook wat de specifieke projecten betreft, zal de
collegevoorzitter contact opnemen met de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke. De
collegevoorzitter verduidelijkt dat er niet gewacht wordt met het ondersteunen van organisaties.
Er wordt nu reeds zo goed als mogelijk ingespeeld op hun vragen. Het is wel degelijk zo dat er
een impact zal zijn van de crisis op de VGC-begroting. Alleen is het niet mogelijk om deze op
dit moment correct weer te geven. Er zijn al uitgaven gedaan op basis van Covid19 namelijk:
de opvangmaatregelen tijdens het paasverlof, de aankoop van beschermingsmateriaal, het
inzamelen van laptops, de verdeling van spelpaketten zijn hier voorbeelden van. Ook zijn er
activiteiten die niet zijn kunnen doorgaan.
Mevrouw Els Rochette informeerde naar de Uitleendienst. Op zich is deze niet gesloten, maar
door de omstandigheden zijn er op dit ogenblik geen reservaties. De door de VGC
gesubsidieerde organisaties kunnen materiaal uitlenen. Individuen en gezinnen kunnen via deze
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niet-essentieel kunnen beschouwd worden en het is niet de bedoeling om mensen in de
problemen te brengen. Wat de VGC verder goed zal moeten voorbereiden, is hoe de zomer aan
te pakken. Er zal moeten bekeken worden hoe de vrije momenten voor kinderen en jongeren,
rekening houdend met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, toch zo uitdagend en
leuk mogelijk ingevuld te kunnen worden. De Uitleendienst kan hier eventueel worden bij
ingeschakeld.
Tot slot, met betrekking tot het psychologisch welzijn van de Brusselaars meldt de
collegevoorzitter dat er op dit moment geen extra psychologen door de VGC zijn aangenomen.
Het College beseft echter wel heel goed dat de impact van deze crisis ook op het mentaal
welbevinden weegt. De ideeën en noden die geformuleerd worden, zullen bepalend zijn bij de
vormgeving van toekomstige beleidsacties. Het College zal daarbij inderdaad samen met de
Vlaamse overheid kijken hoe de acties in het kader van ‘Zorgen voor Morgen’ kunnen opgezet
of ondersteund worden in Brussel.
Collegelid Pascal Smet haalt 3 grote punten uit de bijkomende vragen. Het eerste punt betreft
de Cultuurnota. Deze komt op 30 april 2020 op de agenda van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering. Er werd een werkgroep georganiseerd, waarvan het collegelid de coördinatie op zich
heeft genomen. Andere deelnemers waren onder andere Brussels staatssecretaris Barbara
Trachte, collegelid Sven Gatz en Brussels minister-president Rudi Vervoort. Op basis van deze
nota hoopt het collegelid dat er ten laatste in de week die volgt wordt beslist. Vervolgens wordt
vergeleken met wat er in Vlaanderen beslist is. Hierna zal er bekeken worden wat er vanuit de
VGC extra ondernomen moet worden. De VGC weet dat er voor 250 individuele kunstenaars
reeds iets moet gedaan worden. Voor de vzw’s zal worden nagegaan in hoeverre zij onder de
gewestelijke maatregelen kunnen vallen. Indien niet, wordt onderzocht wat mogelijk is op
niveau van de VGC. Mevrouw Lotte Stoops heeft gelijk dat relance en crisis deels
samenhangen, beaamt het collegelid.
Een tweede punt betreft het benutten van de openbare ruimte. Het collegelid maant aan tot
voorzichtigheid. De komende weken zal duidelijk worden wat er mogelijk is en in welke mate
er behoefte aan is om dit grootschalig te organiseren.
Ten derde, alle nieuwe initiatieven die ontstaan op het terrein moeten eerst worden opgelijst en
daarna moet er worden nagedacht hoe hiermee verder aan de slag te gaan. Het mooie is dat de
initiatieven vaak vanuit burgers zelf zijn ontstaan. Ze hebben ook niet steeds vanuit de overheid
ondersteuning nodig. Het is de visie van het College dat de VGC zaken moet mogelijk maken
en niet onmogelijk, dus de VGC zal een faciliterende rol opnemen indien dit lukt.
Er waren nog enkele vragen en opmerkingen die collegelid Sven Gatz graag in de algemene
context wil plaatsen die er is om de scholen langzaam aan terug te laten opstarten. Er zijn 2
tegengestelde krachten. Enerzijds is het opstarten van scholen en bedrijven binnenkort een
teken dat we terug naar een normalere situatie kunnen. Veel mensen willen dat. Anderzijds is
er ook een grote groep van ouders en kinderen die schrik hebben om terug naar school te gaan.
In het begin zal het moeilijk zijn om dat spanningsveld te managen. Dat is niet enkel in de
scholen zo. Er zijn nu meer mensen die al dan niet tijdelijk de fiets nemen en minder het
openbaar vervoer. De impact daarvan is moeilijk in te schatten op dit ogenblik. Het feit dat er
de komende dagen meer duidelijkheid gecreëerd zal worden door de overheid zal ouders de tijd
geven om rust te vinden en na te denken over wat er gebeurt. Daarna zal er vrij snel moeten
bekeken worden welke kinderen nog steeds niet worden bereikt, rekening houdende met het
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worden gevonden om deze kinderen terug in de biotoop van de school te krijgen. Strikt
genomen kunnen zij niet verplicht worden naar school te komen, maar dat is geenszins de
beleidsdoelstelling van het College.
Het collegelid herhaalt nogmaals dat er 1.800 laptops zijn voorzien die intussen bijna allemaal
geleverd zijn. Dat is een enorme stap vooruit, maar nog niet voldoende. Hoe dit op school- en
klasniveau kan georganiseerd worden, zal de komende weken ook blijken. Er wordt rekening
gehouden met enkele elementen. Waar de nood het hoogst is, wordt getracht deze te
beantwoorden. In Instituut Anneessens-Funck werden recent 280 laptops geleverd. Dat is een
substantieel deel van de 1.300 laptops die voor het secundair onderwijs werden voorzien. Op
het ogenblik dat de scholen terug wat rust kennen, zal het collegelid bekijken hoe kwestbare
leerlingen het best kunnen bereikt worden. Ook wat de zomerscholen betreft, is het de bedoeling
het juiste publiek hier naartoe te krijgen.
Verder, wat de opvang betreft, zal het in het begin rijden en omzien zijn. Scholen zullen zelf
bepalen op basis van de bijkomende richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid hoeveel leerjaren
zij open doen en hoeveel opvangcapaciteit zij hier dan daarnaast nog hebben. Dat zal van school
tot school anders zijn. Het is niet eenvoudig om naar een unlockdown te gaan. In een aantal
andere landen kwam al veel kritiek op het beleid. Met de 80 personeelsleden van OCB zal er al
een stevig tandje worden bijgestoken. Die hebben bijna allemaal een pedagogisch diploma en/of
hebben vroeger les gegeven. Wie waar het best wordt ingezet, wordt momenteel samen met de
scholen onderzocht. Binnenkort zullen daar meer cijfergegevens over kunnen gegeven worden.
De analyses met betrekking tot de inschrijvingen voor het secundair onderwijs vanuit het LOP
Brussel hebben het collegelid nog niet bereikt.
Over de (on)duidelijkheid is het collegelid ervan overtuigd dat de eerste rol hierin is weggelegd
voor de scholen, omdat zij het dichtste staan bij de ouders en de kinderen. Er zijn scholen die
hier ver in gaan, door bv. huisbezoeken. Na de opstart van de scholen wil het collegelid met
hen bekijken hoe zij hier tegenover staan in functie van hun bereik van kinderen die er moeilijk
geraken. Het collegelid wil daar geen laag bovenop doen met de Administratie of het OCB. Als
het nodig zou blijken, zal de VGC bijkomende stappen zetten.
Verder heeft het collegelid begrip voor het ongenoegen van de heer Dominiek Lootens-Stael
over Sint-Jans-Molenbeek. Als het gaat over ongelijkheid in Brusselse gemeenten, is geweten
dat er bepaalde gemeenten zijn die geen gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs hebben. Dat
is een ander soort ongelijkheid. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft evenwel een lange
traditie van sterk gemeentelijk onderwijs, zowel Franstalig als Nederlandstalig. De VGC
probeert in goede dialoog met de lokale besturen de juiste maatregelen te nemen en op te volgen.
Ieder heeft zijn eigen autonomie. Zolang de gemeenten bestaan, mogen zij ook als inrichtende
macht een aantal accenten leggen in hun eigen scholen. Dat is nu eenmaal zo. Het collegelid is
het echter niet eens met de inschatting van de examens door het raadslid. Iedereen kan een
mening hebben over of er al dan niet examens moeten georganiseerd worden en of deze moeten
meetellen, dat is een open debat. Maar scholen en scholengroepen zijn niet verplicht om
examens te organiseren. En wanneer een scholengroep beslist dit niet te doen, dan hebben zij
een andere soort evaluatie. Dan is het haar verantwoordelijkheid om daar zo secuur mogelijk
mee om te gaan. Zij zullen dat wel kunnen doen.

- 35 Na de replieken van verschillende raadsleden waarbij het College wordt bedankt voor de
duidelijke antwoorden wenst collegevoorzitter Elke Van den Brandt eenieder een goede
gezondheid en de tijd en energie om zorg te dragen voor mekaar.
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