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Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen:
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Samengevoegde vragen om uitleg (R.v.O., art. 59, 6 c)
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Pascal Smet,
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra,
betreffende de heropening van speelpleinen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

-

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den
Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin
en Stedelijk beleid en de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de organisatie van jeugd- en
zomerkampen en speelpleinen

-

Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, met betrekking tot
de ondersteuning van zomerkampen en jeugdactiviteiten

Vraag (R.v.O., art. 58)
-

3.

-

Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet,
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra,
betreffende de organisatie van de 11 juliviering in Brussel

Regeling van de werkzaamheden

-31.

Samengevoegde vragen om uitleg (R.v.O., art. 59, 6 c)
-

-

-

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Pascal Smet,
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra,
betreffende de heropening van speelpleinen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van
den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn,
Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid en de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende
de organisatie van jeugd- en zomerkampen en speelpleinen
Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet,
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, met
betrekking tot de ondersteuning van zomerkampen en jeugdactiviteiten

Op verzoek van raadslid Bianca Debaets wordt haar vraag om uitleg omgezet naar een
schriftelijke vraag.
De heer Jan Busselen (PVDA): Zomerkampen mogen weer doorgaan en dat is goed nieuws.
Een opluchting voor de Brusselse jeugdwerkingen en een opluchting voor de jongeren, kinderen
en gezinnen. Maar met deze nieuwe openingen komen ook nieuwe zorgen.
Het tekort aan openbare ruimte, de kleine en soms slechte woon- en leefomstandigheden van
veel Brusselse kinderen is gekend, alsook de mogelijkheid dat veel gezinnen deze zomer in
Brussel zullen vertoeven. Er zijn ook jeugdorganisaties die hebben laten weten dat ze niet goed
weten of ze de natuur in kunnen trekken tijdens de zomer of niet.
Hebt u contact gehad met de jeugdorganisaties op het terrein? En zo ja, met welke?
Welke ondersteuning heeft de VGC voorzien om deze organisaties te helpen bij het uitrollen
van hun kampen? Om bv. transport te regelen, om infrastructuur te vinden, toegang tot extra
faciliteiten te bieden?
Hebt u een plan opgesteld met de lokale overheden, met de Brede Scholen en de
gemeenschapscentra om de komende periode kampen en activiteiten op een georganiseerde
manier te laten doorgaan?
Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik ben blij dat de knoop is doorgehakt.
Jeugdorganisaties mogen hun langverwachte jeugd- en zomerkampen organiseren. De
beslissing komt voor de veerkracht van onze jongeren geen dag te vroeg. Zij hebben er echt
goesting in. De lockdown heeft zijn tol geëist. Zij kijken vol goesting uit naar deze kampen,
waar zij zich kunnen uitleven. Maar liefst voor ons en voor hen op een veilige manier.
Onze Brusselse Nederlandstalige jeugdorganisaties kunnen alle hulp gebruiken om deze
kampen in alle veiligheid te kunnen organiseren. Wij zijn er natuurlijk om dat te faciliteren,
waar we kunnen. We mochten een aantal dagen geleden reeds in de pers de oproep lezen van
jeugdcoördinatoren om ondersteund te worden door de gewestelijke en de lokale overheden.
Zij rekenen op de faciliterende rol van onder andere de VGC in de organisatie van hun
zomerwerking.
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jeugdwerkingen rekenen voor de organisatie van hun jeugd- en zomerkampen?
Zijn er overlegmomenten met de Brusselse Nederlandstalige jeugdactoren? Hoe verlopen die
desgevallend?
Hoe zal de organisatie van de VGC-kampen verlopen? Welke kampen komen wel en niet in
aanmerking aangezien er nog onduidelijkheid is over sportieve activiteiten? Wat zijn de
inschrijfmodaliteiten voor deze kampen? Voordien werden de leerlingen ook via de school
hierover geïnformeerd. Hoe gaat dat nu in zijn werk?
Kan u ons meedelen of de speelpleinen van de VGC deze zomer operationeel zullen zijn? Vanaf
wanneer starten de inschrijvingen? Zal u ook dit jaar beroep doen op (hoofd)animatoren? Zo
ja, hebt u de kans gehad om de opleiding te verzekeren van deze jongeren omdat die dikwijls
fysiek plaatsheeft voor een bepaalde periode. Zijn er voldoende animatoren om dit alles in
goede banen te leiden? Ik weet dat JES vzw in Sint-Jans-Molenbeek ook dergelijke
animatorencursussen organiseert voor veel Brusselaars. Is de aanmeldprocedure reeds gestart
voor de aanwerving van (hoofd)animatoren?
Hoe gaan de speelpleinen de veiligheid van zichzelf en de kinderen kunnen verzekeren?
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Er is inderdaad een zeer positieve beslissing met
betrekking tot de zomerkampen en de speelpleinwerking. Met name dat die vanaf 1 juli 2020,
weliswaar helaas met de beperking van 50 personen, terug van start kunnen. Met betrekking tot
de sportkampen, daarin is er een onderscheid, omdat een aantal sportactiviteiten vandaag nog
steeds verboden zijn, zoals een aantal contactsporten. Dat is ook natuurlijk uitdrukkelijk het
akkoord van de Gemeenschappen met daarbovenop het advies van de GEES en het akkoord
van de Veiligheidsraad, dat we vandaag kunnen verwachten. Hopelijk ontvangen we vandaag
ook goed nieuws voor de sportkampen dat naar verhoopt in dezelfde lijn zal liggen van de
jeugd- en zomerkampen. Ik heb 2 bijkomende vragen.
In welke mate zijn de lokale besturen voorbereid voor de heropening? Er zijn in Brussel 19
gemeenten die niet altijd op een lijn zitten. Zit het College wat dat betreft wel op een lijn met
het lokale niveau? Welke stappen hebt u daarin ondernomen om daar bij die gemeentebesturen
uniformiteit in te krijgen?
Een deel van de zomerkampen gaat door buiten Brussel, in andere taalgemeenschappen. Hebt
u daarover overleg gehad met uw collega’s?
Collegelid Pascal Smet: Ik antwoord mede namens collegevoorzitter Elke Van den Brandt.
Het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren kan je opdelen in 2 grote delen: (1) het eigen
aanbod van de VGC-Sportdienst, jeugdcentrum Aximax en de 22 gemeenschapscentra.
Daarnaast zijn er de speelpleinen van de VGC, die in samenwerking met het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel plaatsvinden en dit is de bevoegdheid van mijn collega Elke Van den
Brandt; (2) het gesubsidieerd aanbod van de vele culturele-, jeugd- en sportorganisaties en verenigingen.
Uiteraard zijn we en blijven we in contact met alle betrokken partners die deze zomer een
aanbod voorzien. De afgelopen weken waren er zowel vanuit de Administratie als via mijn
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maatregelen en de specifieke noden op het terrein.
Specifiek werden onder andere volgende initiatieven genomen om organisaties te informeren,
noden te detecteren en verder te ondersteunen:
op donderdag 28 mei 2020 was er een videogesprek met de regionale jeugdpartners. Ik
herhaal dat dat alle partners zijn die een meerjarenovereenkomst hebben met de VGC in het
kader van het jeugdbeleid: Art Basics for Children, Culturghem, D’BROEJ, Foyer, GoodPlanet,
Groep Intro, Het Neerhof, JES, Jeugd en Muziek Brussel, Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel,
Pilar, Toestand, Circus Zonder Handen;
de voorbije week was er ook telefonisch contact met de stadsondersteuners van de
jeugdbewegingen;
gisteren (maandag 2 juni) werd er gestart met een belronde naar kleinschaligere vakantie
initiatieven in de cultuur-, jeugd- en sportsector;
we gaven bovendien de mogelijkheid aan groepsleiding van scouts en Chiro om
rechtstreeks in contact te gaan met ons: gisteravond hebben we rechtstreeks contact gehad met
alle groepsleiding van de Chiro om te checken hoe de kampvoorbereidingen vorderden.
Ik onthoud uit deze gesprekken dat de nationale koepels van de jeugdbewegingen en hun
stadsondersteuners samen met die vele vrijwillige leiders en leidsters ontzettend bezig zijn om
hun ketten een memorabel kamp te bezorgen, zoals dat altijd gebeurt, maar dan een tikkeltje
anders. Via infosessies, videogesprekken en individuele begeleiding wordt elke groep
ondersteund om het jaarlijkse zomerkamp coronaproof te maken. Ze maken hiervoor gebruik
van draaiboeken die door Ambrassade zijn opgesteld. De groepen weten dat ze bij de VGC
terechtkunnen met concrete noden, bv. rond voldoende spelmateriaal. Dit zullen we met hen
verder bekijken om de komende weken tot een oplossing te komen.
De regionale jeugdorganisaties gaven noden aan rond duidelijke richtlijnen voor hun werk in
de publieke ruimte: “Hoe kunnen we er samen, met alle betrokken overheden, voor zorgen dat
er dingen mogelijk worden op pleinen, in de parken en in de wijken?” Dat is een vraag die hen
terecht bezighoudt. Ik wil, samen met de collegevoorzitter en de collega’s in de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, bekijken wat er mogelijk is op dat vlak. Een andere nood, ook bij
kleinere sport- en jeugdinitiatieven, ging over het ter beschikking stellen van de nodige
beschermingsmaterialen: mondmaskers voor begeleiders, handgel, plexischermen, enz... We
zijn op dat vlak bezig met een oplijsting van de noden. Ik sprak daarnet al over de belrondes
die we aan het houden zijn.
Hetzelfde gebeurt binnen de 22 gemeenschapscentra. Recent nam ik nog deel aan een
overlegforum met de voorzitters om te bekijken hoe zij naar die komende zomer kijken en
suggesties te noteren. Ook met de centrumverantwoordelijken wordt regelmatig overlegd, er is
bij hen veel enthousiasme voor het ontwikkelen van een zomeraanbod.
De ondersteuning van de vakantie-initiatieven is geregeld via een reglement. Sportkampen
worden ondersteund via het reglement voor sportief vakantieaanbod. Andere vakantieinitiatieven voor kinderen en jongeren, bv. in de gemeenten of van lokale organisaties, kunnen
rekenen op subsidies via het reglement voor vakantie-initiatieven. Sommige regionale partners
hebben ook de opdracht om tijdens de vakantieperiode vakantieateliers op te zetten en hebben
daarvoor overigens middelen in hun globale werkingssubsidie. De voorbije weken kwamen ook
vaak vragen over het budgettaire naar boven. Als VGC beslisten we heel snel om op dat vlak
zekerheid te geven aan onze organisaties: de werkingssubsidies blijven voor de volle 100 %
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in de verschillende organisaties.
Bijkomende vrijetijdsinitiatieven in de komende zomervakantie – voor jong en oud – willen we
ook ondersteunen. Binnen de VGC hebben we daar een staycation-reglement voor uitgewerkt,
dat we nu willen afstemmen met de Cocof en met de gemeenten om tot een gezamenlijk
staycationaanbod te komen. Ik hoop dat we daar de komende dagen op kunnen landen, zoniet
zullen wij vooruitgaan met de VGC.
Ik overlegde de voorbije weken al met de Nederlandstalige schepenen en wil dat blijven doen.
Ik denk dat het belangrijk is dat visit.brussels, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de VGC, de
Cocof en de Vlaamse Gemeenschap samen werk maken van een zomerkalender en communicatie. Dat is mijn insteek en dat zijn we momenteel volop aan het uitwerken.
Laat me dan focussen op het eigen aanbod van de VGC. Voor alle duidelijkheid: dat gaat over
de VGC-speelpleinen, de vakantieateliers in de 22 gemeenschapscentra en jeugdcentrum
Aximax en de sportkampen van de Sportdienst. Onze Administratie doet momenteel al het
mogelijke om al die eigen initiatieven veilig én plezant te laten verlopen. Want het moet ook
plezant blijven uiteraard. De Administratie zal het advies van de Veiligheidsraad opvolgen. Zo
worden deze werkingen opgedeeld normaal gezien in bubbels van maximum 50 personen,
kinderen en animatoren samen. Bovendien zal de VGC ook zorgen voor aankoop van alcoholgel
en mondmaskers voor de animatoren en de deelnemers aan de tienerwerkingen. De VGC zal
ook gebruikmaken van de draaiboeken die door Ambrassade worden aangeboden en deze
omzetten naar een grootstedelijke context.
Er staan al heel wat animatoren klaar om de Brusselse kinderen een fijne zomer te bezorgen.
De VGC is niet bevoegd voor het organiseren van (hoofd)animatorcursussen. Deze taak wordt
opgenomen door landelijke organisaties zoals JES, VDS, Kazou en anderen. De rekrutering van
animatoren is tijdens de lockdown wel blijven doorgaan en zo werden bij de speelpleinen de
selectiegesprekken via videoconferenties uitgevoerd. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt
volgt dit samen met mezelf, de Brusselse minister-president en anderen op, ook wat de publieke
ruimte betreft.
De voorinschrijvingen voor de speelpleinen zijn gestart in de scholen, de open inschrijvingen
voor de speelpleinen starten op 13 juni 2020. Voor de sport- en cultuurkampen is het nog
wachten op een definitieve beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van vandaag (woensdag
3 juni). Vanaf morgen (donderdag 4 juni) starten dan ook de inschrijvingen voor de speelweken
in Aximax en de gemeenschapscentra en de sportkampen: ons eigen CJS-aanbod dus. We zijn
in blije afwachting en ik hoop dat we binnen de komende uren daar de nodige beslissingen over
krijgen.
Uiteraard zal de communicatie van deze inschrijvingen anders verlopen dan normaal, maar via
verschillende manieren (sms, nieuwsbrief, sociale media en telefonische contacten) wordt
geprobeerd iedereen op de hoogte te brengen. Bijzondere aandacht gaat naar de kwetsbare
groepen. Houders van een Paspartoe aan kansentarief kregen alvast een automatische
verlenging indien hun Paspartoe de afgelopen periode verliep. Op die manier kunnen ze, zonder
bijkomende administratieve handeling, blijven genieten van hun voordeeltarief. Zoals steeds
wordt ook een bepaald percentage van alle plaatsen voorbehouden voor deze doelgroep. Ik heb
er dus goede hoop op dat effectief alle Brusselse ketjes deze zomer een fijne periode gaan
kunnen beleven.
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nog, samen met de gesubsidieerde partners, of, waar en voor welke leeftijdsgroepen het nodig
is om de capaciteit deze zomer te verhogen.
Ik wil uitdrukkelijk alle betrokken medewerkers, leiding, animatoren, sportbegeleiders en
lesgevers bedanken die zich momenteel keihard inzetten om de Brusselse ketjes een fantastische
zomer te bezorgen. Het zal een andere zomer zijn en ik ben ervan overtuigd dat binnen een
aantal jaren iedereen zal terugkijken naar deze bijzondere periode. Deze tijd zal niet blijven
duren. Het is beter positivistisch en optimistisch te kijken, ook al is het niet altijd in
gemakkelijke omstandigheden.
Samengevat, er is al heel wat in de pipeline. Er komt nog een oproep om bijkomende activiteiten
te organiseren die financieel ondersteund zullen worden door de VGC, dat proberen we samen
gecoördineerd te doen met de Franstaligen. Als dat niet lukt, zullen we dat de komende dagen
alleen doen.
Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik dank het collegelid voor het uitgebreide
antwoord. Ik denk dat al mijn vragen beantwoord zijn. Kan u evenwel enkel nog terugkomen
op de opleiding van de animatoren? Zijn er genoeg animatoren en is de opleiding kunnen
doorgaan?
We zullen op deze periode allemaal op speciale manier terugkijken en hopelijk kunnen we daar
de nodige lessen uittrekken voor de toekomst, voor een duurzamere samenleving waarin we
verantwoordelijker kunnen omgaan met alles.
De heer Jan Busselen (PVDA): Ik vind het heel positief dat er zomerkampen zullen doorgaan
en dat er zaken zijn ondernomen om in gesprek te gaan met de jeugdorganisaties. Zoals ik al
zei tijdens de bespreking van de begrotingswijziging, is een deel van de mensen nu al geraakt
door corona en dat deel zal toenemen. We verwachten dat er meer jongeren en kinderen deze
zomer zullen thuisblijven. Er is een budget voorzien voor binnenlands toerisme. Daar wordt op
geanticipeerd. Een deel van de Brusselse kinderen zal daarvan kunnen meegenieten. Maar wat
betreft het zomeraanbod van onze eigen jongeren, moeten we nu vaststellen dat het aanbod
gelijk blijft. Een beetje business as usual, ook al wordt er nog een oproep gelanceerd. Die
oproep is ook positief en nodig. Maar blijkbaar wordt nog bekeken of extra capaciteit kan
uitgewerkt worden samen met de Cocof en als het zonder moet, dan doen we het blijkbaar
alleen. Ik vind dat vreemd, want ik ken andere partijen waarvan ik verwacht dat ze niet samen
door 1 deur willen of samen willen vooruitgaan. Maar hier zou u geen probleem mee hebben.
Kan u mij toelichten waarom het zo moeilijk is om samen vooruit te gaan met de Cocof?
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Ik dank het collegelid voor zijn toelichting. Ik zie
enkele positieve elementen. In de eerste plaats denk ik dat er gewerkt wordt aan een aanbod
deze zomer. Iedereen is het erover eens dat dit een lange, moeilijke periode was voor heel veel
mensen en ook voor de jongeren, de Brusselse ketjes. Het is belangrijk dat we een goed
vooruitzicht hebben. Ook budgettair denk ik dat de VGC haar verantwoordelijkheid neemt door
een aantal ondersteuningen te bieden. Ik wil uitdrukkelijk verwijzen naar Vlaanderen die ook
heeft beslist om via het noodfonds extra middelen te voorzien, onder andere voor de jeugd- en
sportkampen deze zomer.
Wat betreft de staycation waar u aan werkt, kan u toelichten wanneer we dat kunnen
verwachten? Heeft dit ook te maken met het toerismeplan, waar we al lang op wachten?
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zicht op plaatsen die worden aangeboden door de Cocof, de gemeenten of andere organisaties?
Hebt u hiervan een overzicht? Dat kan eventueel bij het verslag worden gevoegd.
Collegelid Pascal Smet: Ik heb geantwoord dat er heel wat animatoren klaarstaan. De VGC as
such organiseert geen (hoofd)animatorencursussen; dat gebeurt door landelijke organisaties
zoals JES, VDS, Kazou en anderen. De rekrutering van animatoren is tijdens de lockdown wel
blijven doorgaan. Via videoconferenties hebben selectiegesprekken plaatsgevonden.
De bijkomende activiteiten zijn, mijnheer Busselen, geen business as usual. We hebben ervoor
kunnen zorgen dat alles kan verdergaan, wat op zich ook al niet zo evident is, aangezien je
steeds op het laatste moment te weten komt wat kan en niet kan. Wat er was, kan doorgaan.
Er zullen nu heel wat bijkomende initiatieven kunnen komen, waarbij we op een laagdrempelige
manier ook initiatieven van burgers en vzw’s zullen ondersteunen. Ook kunstenaars bv. gaan
dingen kunnen doen in de publieke ruimte. Dat valt onder de staycation. We zijn vanuit de VGC
klaar; we kunnen dat lanceren. We doen dat liever samen met de Cocof, gecoördineerd door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar hebben we voorstellen op tafel gelegd, met inbegrip van
visit.brussels. Die vergaderingen vinden nu plaats en ik hoop dat we daar de komende dagen
kunnen op landen. Dan lanceren we dat samen, dat zou het beste zijn. Maar als om een of andere
reden er meer tijd nodig is aan Franstalige kant, vind ik niet dat wij kunnen wachten. Binnen 4
weken begint die zomer en dan moeten we vooruitgaan. Het liefste doe ik dit samen, dat is ons
uitgangspunt. Een overzicht van de staycation is nu nog te vroeg. Wat de Cocof, visit.brussels
en anderen zullen doen, zal de komende dagen zeker nog verder worden uitgewerkt. Het is
alleszins de bedoeling om te komen tot een gezamenlijk aanbod voor de Brusselaars. Het is met
die ingesteldheid dat wij hieraan werken. U kan gerust zijn, mijnheer Busselen.
Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik dank collegelid Pascal Smet voor zijn antwoord.
Het zou gezegd geweest zijn, ik had het gewoon niet gehoord. Dat beantwoordt mijn vraag in
zijn volledigheid. Ik denk dat we er inderdaad het beste van moeten maken. Ik denk dat het
collegelid hier zeer duidelijk in is geweest. Het is niet zo dat we absoluut alleen vooruit willen.
Zo heb ik dat alleszins niet begrepen. De opzet is om samen voor alle Brusselse kinderen te
zorgen dat ze allemaal een hele fijne vakantie gaan hebben. We hebben natuurlijk onze eigen
structuren. Ik denk dat alles wel in orde komt en dat we er allemaal tegelijk aan gaan kunnen
werken.
De heer Jan Busselen (PVDA): Ik hoor dat de burgers opnieuw zullen mogen instaan voor
daar waar de overheid gaten laat. Voor alle initiatieven die er zullen komen… Elke keer als er
iets mis gaat in deze stad, of het nu gaat over mensen die geen papieren hebben, of kinderen…
Collegelid Pascal Smet: Solidariteit?
De heer Jan Busselen (PVDA): Die solidariteit moet van onder komen en ik hoop dat die
ondersteuning geconcretiseerd wordt. Nu zijn het aankondigingen. Over het ‘samen maar toch
alleen’, dat begrijp ik niet goed. Als je echt wilt samenwerken, dan doe je er alles aan om dit te
doen. Ik vind dit nogal dubbel.
Collegelid Pascal Smet: Wij willen samen gaan. Mensen willen initiatieven nemen en willen
de ruimte en ondersteuning krijgen om dit te doen. Dat is toch logisch. Een overheid moet
dingen doen, maar een overheid moet ook niet alles doen. We mogen ook mensen die iets willen
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voor andere mensen dingen doen en dat de overheid ervoor zorgt dat ze dingen kunnen doen.
Ze moeten het uiteraard niet uit hun eigen zak te betalen.
De heer Jan Busselen (PVDA): Ze doen het nu wel, uit hun eigen zak betalen. Alle initiatieven
die je nu ziet oppoppen, tijdens deze coronacrisis. De kunstenaars zetten zelf een systeem op
poten om mekaar te helpen. Daar een sociaal-liberaal verhaal aan koppelen, dat gaat niet.
Collegelid Pascal Smet: Dat is communistisch.
Mevrouw Lotte Stoops (Groen): Er zijn opportuniteiten die burgers zien. Als een overheid
die kan ondersteunen, dan is dat ook effectief een goede zaak. We moeten het niet hebben over
het bénévolat en de bénévolés. We hebben het over samen ons Brussel maken.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Het collegelid is niet tussengekomen over mijn
bijkomende vragen. Ik wil ze dus bij deze nog eens herhalen. Met betrekking tot de staycation:
heeft dit plan ook betrekking op de toerismesector? We wachten toch al weken, maanden op
nieuws daarover. Heeft dat daar ook mee te maken? Ten tweede, de cijfers voor wat betreft de
plaatsen. Kan u een overzicht bezorgen, eventueel voor bij het verslag? Anders zal ik daar een
schriftelijke vraag over stellen. Het lijkt me interessant te vergelijken welke organisaties en
welke overheden welk aanbod ontwikkelen.
- Het incident is gesloten.

***
2. Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de organisatie van de 11
juliviering in Brussel
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Deze ochtend is dit ook aan bod gekomen in het
Vlaams Parlement. Daarmee kunnen we meteen vernemen van collegelid Pascal Smet of zijn
antwoord in lijn ligt met wat Vlaams minister Benjamin Dalle hierover gezegd heeft.
‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’, de viering van de Vlaamse feestdag in Brussel wordt
jaarlijks georganiseerd en lokt duizenden kijklustigen naar de hoofdstad. Het is het moment bij
uitstek om de band tussen Brussel en Vlaanderen in de verf te zetten en met talrijke activiteiten
op te luisteren.
Uiteraard zal het dit jaar helaas op een heel andere manier moeten gebeuren. De coronacrisis
en de sociale afstandsmaatregelen zorgen voor een ongeziene impact op de organisatie van
massa-evenementen en vieringen.
Muntpunt, de organisator van dit jaarlijks feest, verklaarde op 19 mei 2020. dat er volop gezocht
wordt naar een alternatief. De directeur van Muntpunt verklaarde dat “we aan een alternatief
werken, waarbij we niet enkel op 11 juli vieren, maar mensen een hele zomer lang Brussel laten
beleven.”

- 10 De N-VA ondersteunt de zoektocht naar een alternatief voor de belangrijkste feestelijke
gebeurtenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het is belangrijk dat – zeker in deze
tijden van sociale afstand – we de verbondenheid tussen Brusselse Vlamingen, de hoofdstad en
de rest van Vlaanderen in de kijker zetten.
Maar de focus moet uiteraard absoluut gericht blijven op 11 juli als symbool voor de
aanwezigheid van Vlaanderen in de hoofdstad. Bijkomende acties en/of ‘sociale afstands’evenementen zijn meer dan wenselijk, maar mogen vanzelfsprekend geen afbreuk doen aan de
focus en het belang van deze speciale datum en gebeurtenis, zijnde 11 juli.
Kan u verdere toelichting geven over de mogelijke alternatieven die worden georganiseerd voor
de traditionele 11 juliviering? Welke rol speelt de VGC in het zoeken naar alternatieven?
Kan u de uitspraak van Muntpunt, namelijk “de hele zomer lang Brussel laten beleven”,
verduidelijken in de context van de traditionele 11 juliviering?
Collegelid Pascal Smet: Vanuit de VGC zitten wij wat de 11 juliviering betreft niet in the lead.
Dat doet de Vlaamse Gemeenschap. Toen ik nog Vlaams minister van Brussel was, heb ik dat
zo georganiseerd dat wij toen de opdracht aan Muntpunt hebben gegeven, met een heel
uitvoerige consultatieronde. Ik ben blij dat mijn collega Sven Gatz op die piste is verdergegaan
en dat nu ook collega Benjamin Dalle dat doet. Dat betekent dat het aan Muntpunt is, in opdracht
van de Vlaamse Gemeenschap, om de 11 juliviering vorm te geven. Ik heb begrepen dat dat
nog niet beslist is hoe ze dat gaan doen. Dat moet nog passeren op de Vlaamse Regering.
Uiteraard zal er een alternatief komen, en als er nood is aan hulp en/of ondersteuning vanuit de
VGC, dan zullen wij zeker die rol opnemen. De rol van de VGC in deze is zeer beperkt. Dat is
de taakafpraak die we destijds hebben opgenomen.
Inzake 11 juli voorziet de VGC jaarlijks een budget van 19.500 euro ter ondersteuning van
gemeenten of gemeenschapscentra die een lokale 11 juliviering willen organiseren in de
Brusselse gemeenten. Ze zullen alternatieven moeten uitwerken. De VGC liet de gemeenten
weten dat ze zich flexibel zal opstellen naar de projectomschrijving toe, zodat de organisatoren
hun 11 juliproject kunnen aanpassen aan de maatregelen die van toepassing zijn. De rol van de
VGC ligt in deze in, ten eerste, het financieren, en ten tweede, het samenbrengen van de lokale
actoren zodat zij ideeën en praktijken kunnen uitwisselen.
De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): U zegt dat de Vlaamse Gemeenschap the lead
neemt. Daar kan de VGC toch iets aanvullend doen, net iets meer dan wat u hier laat uitschijnen.
U zegt het ook, 19.500 euro. Daar loop je helemaal niet ver mee. Zeker als dat geld moet
verdeeld worden over 22 gemeenschapscentra. Dat is peanuts. De VGC kan binnen haar budget
en de bijkomende middelen, zeker in deze coronatijd, een extra effort doen om 11 juli in de verf
te zetten. Dat is toch het minste wat aan u kan gevraagd worden, in deze tijden waarbij extra
moeilijkheden bestaan bij het organiseren van evenementen en er een extra effort gevraagd
wordt van de gemeenschapscentra. Dan denk ik maar dat het normaal is, het minumum
minimorum, dat we hetzelfde doen en dus de gemeenschapscentra bijkomend ondersteunen en
de garantie bieden dat er net iets meer mogelijk is, ook financieel. Ik herhaal dat dat bedrag van
19.500 euro mij echt ontoereikend lijkt.
Collegelid Pascal Smet: Ik denk dat de heer Vanden Borre toch eens zijn licht moet opsteken
bij de lokale besturen en gemeenschapscentra. Dat is een extra ondersteuning die we doen. Uw
standpunt is een beetje raar. Ik dacht dat de N-VA klassiek toch wou dat de gemeenten zelf daar

- 11 ook geld aan geven. Dat het niet enkel de VGC is die als plaatsvervangend bestuur optreedt.
Niks belet, dat als een gemeente of gemeenschapscentrum zegt dat ze op een alternatieve manier
dat feest wil organiseren en dat zij daarvoor extra middelen wil, dat zij hiervoor dan een
aanvraag indienen. Wij zullen dat beoordelen als deel van de staycation. Want het is dan al
vakantie. Wat mij betreft, kunnen ze ondersteuning krijgen. Laat ze dan wel de vraag stellen en
antwoorden op de oproep. Ik zie niet echt in waarom u nu weer de behoefte voelt om een
probleem te zoeken, daar waar geen probleem is. Als ik mij mag permitteren, ga niet steeds op
zoek naar problemen. Er is er geen. We ondersteunen, we geven mogelijkheden en als er
bijkomende vragen zijn, zullen we die bekijken.
- Het incident is gesloten.

***
3. Regeling van de werkzaamheden
De commissievoorzitter heeft een lijst gemaakt en rondgestuurd van de voorstellen voor
studiebezoeken die ze van de commissieleden mocht ontvangen. Het is nodig om hier tijdig een
discussie over te hebben, zodat de nodige voorbereidingen door de Diensten kunnen worden
getroffen. Tegen de volgende vergadering zal de commissievoorzitter een concreet voorstel
doen. Commissielid Carla Dejonghe stelt voor om met deze die kunnen plaatsvinden in Brussel
te starten. De heer Mathias Vanden Borre vindt het belangrijk dat bij de selectie er rekening
mee wordt gehouden dat zowel Cultuur, Jeugd als Sport de komende jaren belicht worden.

______________________

