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5de vergadering 

 

Vergadering van vrijdag 8 januari 2021 

 

OCHTENDVERGADERING 

 
De vergadering wordt om 9.32 uur geopend. 

 

Voorzitter: de heer Fouad Ahidar 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 

 

Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: Dat de VGC het nieuwe jaar inzet met een 

Kinderarmoedebestrijdingsplan toont dat onze instelling er wil zijn voor de meest kwetsbare 

mensen in onze samenleving. Het plan is natuurlijk niet het enige dat de VGC onderneemt tegen 

kinderarmoede. Dit is een van de decretale plannen waarmee we concrete invulling geven aan 

het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC, dat in december 2020 werd besproken. 

Het werd ook opgesteld om aanspraak te maken op Vlaamse middelen. 

 

Ik wil eerst de urgentie van de armoedethematiek in Brussel en meer specifiek de 

kinderarmoede aankaarten. Een aantal raadsleden moet ik er zeker niet van overtuigen dat 

armoede het dagelijks leven van veel Brusselse gezinnen hard raakt. We zagen het voorbije jaar 

bovendien hoe een gezondheidscrisis als Covid-19 de ongelijkheden in onze samenleving en de 

kwetsbaarheid van die vele gezinnen nog extra naar boven heeft gebracht. 

 

Het College kiest er voor om de hefbomen binnen onze verschillende bevoegdheden aan te 

wenden voor deze belangrijke strijd. Dat is expliciet aanwezig in een aantal gerichte 

doelstellingen van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025, maar het zit ook impliciet als 

basisuitgangspunt in ons volledige beleid vervat. Scholenbouw, Brede Scholen, 

speelpleinwerking: bij talrijke beleidsinitiatieven speelt de strijd tegen kinderarmoede in ons 

achterhoofd. 

 

De cijfers tonen dat de uitdagingen op het vlak van armoede in Brussel nog steeds torenhoog 

zijn. We hebben een aantal cijfers uitgelicht in de omgevingsanalyse van het 

kinderarmoedebestrijdingsplan. Het armoederisico was in 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest met 33% dubbel zo hoog als het gemiddelde armoederisico voor België (16%) en ruim 

driemaal zo hoog als in het Vlaams Gewest (10%). In het Waals Gewest bedraagt dat 

armoederisico 22%. De werkloosheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (12,7%) 

was in 2019 bijna viermaal zo hoog als in het Vlaams Gewest (3,3%) en ook hoger dan in het 

Waals Gewest (7,20%). 

 

De noordwestelijke gemeenten in en rond de Kanaalzone halen ook telkens hogere cijfers dan 

de zuidwestelijke en meer welgestelde gemeenten. De gemiddeldes verbergen dus ook nog eens 

grote verschillen binnen het Gewest. De kaartjes in de omgevingsanalyse maken dat extra 

duidelijk. 
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Ook de indicatoren van de Vlaamse Kinderarmoedebarometer werden bekeken. In 2019 telden 

we in Brussel 75.000 huishoudens met jonge kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Bij 17%, ofwel 

bijna 12.700 huishoudens, gaat het om éénoudergezinnen waarvan we weten dat ze meer 

kwetsbaar zijn en op zichzelf ook meer armoederisico lopen. 

 

Volgens de kansarmoede-index van het Vlaams Agentschap Opgroeien – voorheen Kind en 

Gezin – leeft een kind in armoede wanneer het gezin zwak scoort op 3 of meer criteria op de 6 

domeinen: het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau 

van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. In 2019 

bedroeg de kansarmoede-index van Kind en Gezin voor Brussel maar liefst 29,7%. Deze index 

is bovendien sterk gestegen doorheen de tijd: van 15,7% in 2001 tot 25,2% in 2013, waarna het 

licht daalde en weer stijgt sinds 2016. 

 

Daarnaast leefde in 2019 bijna 20% van de minderjarige kinderen in Brussel in een huishouden 

waar niemand betaald werk verrichtte. Dit is haast dubbel zo hoog als in België (10,9%), meer 

dan driemaal zo hoog als in het Vlaams Gewest (5,8%) en hoger dan in het Waals Gewest 

(16,4%). Tot slot had in 2019 26,8% van de huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar 

minstens één van de ouders geen EU-nationaliteit. Ook bij deze laatste indicatoren verbergt het 

algemene cijfer een verdeling met nogal wat verschillen tussen de gemeentes in het Gewest. 

 

We hebben niet alleen gekeken naar de cijfers maar baseren ons ook op onderzoek, zoals de 

vorige cartografie en het onderzoek van Odisee rond geïntegreerde gezinsondersteuning in 

Brussel dat in 2019 opgeleverd werd. We leren daaruit dat gezinnen nog steeds nood hebben 

aan eenduidige en correcte informatie over waar ze terecht kunnen met hun vragen over 

opvoeden, opgroeien, gezondheid, onderwijs en andere levensdomeinen waarbinnen gezinnen 

voor uitdagingen gesteld worden. Daarnaast willen (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren 

ook op een goede manier door organisaties onthaald worden, met een verwelkomende houding, 

vaardigheden om in gesprek te gaan en inzicht te krijgen in de vragen en de noden van het 

gezin. 

 

We weten dat de dienstverlening voor gezinnen, ondanks alle inspanningen in de praktijk, nog 

steeds te versnipperd is en meer afstemming vereist. Organisaties werken vanuit hun eigen 

domein en expertise, maar vanuit het perspectief van gezinnen bestaan die verschillen tussen 

organisaties niet. Zij kampen gewoon met behoeften of vragen waarvoor een antwoord moet 

gevonden worden. 

 

Op al deze vlakken vinden in het werkveld al bijzonder mooie initiatieven plaats, die werken 

aan een duidelijke communicatie, aan onthaal en aan een goede samenwerking en 

doorverwijzing tussen diensten. Maar we kiezen er als beleid voor om hier nog verder op in te 

zetten en te werken aan een betere samenwerking tussen organisaties om gezinnen op een 

integrale manier te ondersteunen. We weten dat dit in Brussel, met de complexe 

bevoegdheidsverdelingen, van extra belang is. 

 

Het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 werd opgemaakt in uitvoering van het Vlaamse 

decreet Armoedebestrijding. Het plan maakt eveneens deel uit van het lokaal sociaal beleid van 

de VGC en van het VGC-brede armoedebestrijdingsbeleid dat in uitvoering van het Strategisch 

Meerjarenplan 2021-2025 wordt ontwikkeld. Met dit armoedebestrijdingsbeleid zetten we in 

op het versterken van de sociale netwerken, de toegankelijkheid van het gemeenschapsaanbod 

en de realisatie van sociale grondrechten. 
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In uitvoering van het Vlaamse decreet betreffende de armoedebestrijding van 2003 ontvangt de 

VGC van de Vlaamse overheid jaarlijks een subsidie van 220.500 euro voor het ontwikkelen 

en implementeren van een kinderarmoedebestrijdingsbeleid. Dit plan is een afgebakend en 

specifiek onderdeel van het armoedebestrijdingsbeleid dat de VGC voert en werd opgemaakt 

in functie van de middelen die Vlaanderen hiervoor toekent aan de VGC. 

 

Daarnaast realiseert de VGC ook tal van andere acties op het vlak van armoedebestrijding en 

kinderarmoedebestrijding. Denk maar de subsidies die we jaarlijks vanuit Welzijn toekennen 

aan het dienstencentrum voor het kind in Schaarbeek Nasci, de ondersteuning van Hobo of 

armoedeprojecten zoals de schoolpoortwerking van het Huizeke. Ook binnen de bevoegdheden 

van collegeleden Sven Gatz en Pascal Smet worden er verschillende initiatieven ontwikkeld in 

functie van armoedebestrijding, empowerment, maatschappelijke integratie en participatie van 

kwetsbare Brusselaars. De raadsleden kennen ongetwijfeld de oprechte bezorgdheid bij mijn 

beide collega’s. 

 

Daarnaast krijgt het thema armoedebestrijding expliciete aandacht in het Strategisch 

Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC. Het is onze ambitie om onze aanpak te versterken. We 

zullen in 2021 ons armoedebestrijdingsbeleid verder ontwikkelen en bereiden een VGC-breed 

actieplan Armoede voor, waarbij we vanuit onze VGC-bevoegdheden via gerichte acties ons 

armoedebestrijdingsbeleid verscherpen en versterken. We stellen hierbij de dialoog met mensen 

in armoede voorop. Ook de VGC-adviesraden worden erbij betrokken. 

 

We stemmen ons armoedebestrijdingsbeleid ook af op het Vlaamse beleid en het Vlaams 

Actieplan Armoedebestrijding én op het geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan Brussels 

Takes Care dat wordt uitgewerkt in coördinatie van de GGC. 

 

Vandaag ligt dus het kinderarmoedebestrijdingsplan voor dat we zullen indienen bij de Vlaamse 

Gemeenschap ter verantwoording van de Vlaamse decretale middelen die de VGC ontvangt. 

De VGC deed voor het ontwerp van het plan beroep op de expertise van het Team voor Advies 

en Ondersteuning rond armoede van vzw De Link, het Brussels Platform Armoede (BPA) en 

het Onderwijscentrum Brussel (OCB). 

 

We hebben eveneens rekening gehouden met de evaluatie van eerdere plannen en het plan 

gericht bijgestuurd. Zo gaan we verder op de doelstellingen van het vorige 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020, maar zijn de acties ten opzichte van vorige plannen 

sterker gericht op specifiek het bereiken en ondersteunen van die kwetsbare gezinnen, 

aanvullend op het reguliere beleid inzake preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en 

kleuterparticipatie. 

 

Tot slot, zal de adviesraad Gezin op regelmatige basis worden betrokken bij de opvolging van 

het kinderarmoedebestrijdingsplan. 

 

Het kinderarmoedebestrijdingsplan bevat 4 doelstellingen. De eerste is de uitbouw van het Huis 

van het Kind Brussel, dat zorgt voor een geïntegreerd, lokaal aanbod aan preventieve 

gezinsondersteuning met bijzondere aandacht voor gezinnen in kwetsbare situaties.  

 

We zetten 60.000 euro in, specifiek voor de uitbouw van een aanvullend en laagdrempelig 

gezinsondersteunend aanbod in welbepaalde regio’s en buurten. 
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Context voor deze actie is natuurlijk het Vlaamse decreet betreffende de Huizen van het Kind, 

dat ook in Brussel geresulteerd heeft in een Brusselbreed en sector-overschrijdend 

samenwerkingsverband van organisaties uit de brede gezinssector in Brussel. Brussel werd 

daarvoor opgedeeld in 8 lokale gezinsondersteunende netwerken (LGN), die in de tekst staan 

opgenoemd. De bedoeling is om een basisaanbod uit te werken van preventieve 

gezondheidszorg, ontmoeting en opvoedingsondersteuning.  

 

Maar in het kader van dit kinderarmoedebestrijdingsplan zeggen we nu dat er bovenop dat 

basisaanbod, in welbepaalde regio’s en buurten een aanvullend en laagdrempelig aanbod moet 

ontwikkeld worden op plaatsen waar veel gezinnen in kwetsbare situaties zijn. We 

identificeerden daartoe 5 prioritaire regio’s, die zich grosso modo situeren rond die kanaalzone, 

die we daarnet in de cijfers hebben benoemd. 

 

De tweede doelstelling gaat over het verhogen van de toegankelijkheid van de kinderopvang 

van baby’s en peuters We trekken daar 90.000 euro voor uit die voornamelijk gaat naar de 

ondersteuning van het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel, die inzet op de toeleiding van 

gezinnen in kwetsbare situaties naar de kinderopvang en het versterken van de sociale functie 

van de kinderopvang. 

 

De middelen moeten gebruikt worden voor gerichte acties naar ouders, intermediaire partners 

en organisatoren en leidinggevenden in de kinderopvang. Voor elk van deze 4 doelgroepen 

wordt dit wat nader toegelicht. We zijn in gesprek met het Lokaal Loket Kinderopvang om hier 

vanuit hun expertise verder invulling aan te geven. 

 

De derde doelstelling is het verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalige 

onderwijs in Brussel. 

 

Collegelid Sven Gatz zal hier misschien nog nader op kunnen ingaan, maar het is duidelijk dat 

de participatie aan de kleuterschool van enorme waarde is voor de ontwikkelingskansen van 

kinderen. Kleuterparticipatie omvat 2 zaken: er voor zorgen dat zoveel mogelijk kleuters zo 

snel mogelijk naar school gaan en ingeschreven zijn, en eenmaal de kinderen ingeschreven zijn 

in de school, dat ze zo vaak mogelijk effectief naar school gaan. We verbeteren hiertoe verder 

de communicatie rond Onderwijs in Brussel naar ouders en investeren hierin jaarlijks 65.000 

euro. 

 

De laatste doelstelling gaat over het versterken van de kennis en dynamiek rond kinderarmoede 

en de bestrijding ervan in Brussel We continueren het monitoren en verzamelen van gegevens, 

delen onze expertise in netwerken en we zetten verder in op participatie en laten ons begeleiden 

door ervaringsdeskundigen. Hiervoor trekken we binnen de contouren van dit plan 5.500 euro 

uit. 

 

Het gaat in de tekst vooral over hoe we de middelen die we van Vlaanderen krijgen, willen 

gebruiken. Daarnaast gebeurt er natuurlijk nog veel meer rond kinderarmoede. We proberen al 

die zaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om een zo coherent mogelijk beleid te 

voeren. 

 

Mevrouw Cieltje Vanachter (N-VA): Ik heb nog heel wat vragen bij dit 

kinderarmoedebestrijdingsplan. De collegevoorzitter gaf aan dat het plan werd gemaakt om 
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duidelijk te maken wat er gedaan zal worden met de 220.000 euro aan Vlaamse middelen. Kon 

of mocht er niet op een andere manier gewerkt worden? Is er een evaluatie gemaakt van het 

vorige plan? In de vorige regeerperiode hebben we vrij gelijkaardig plan goedgekeurd. Groen 

had toen heel wat pertinente opmerkingen. Zo was er te weinig actie om meer 

kinderopvangplaatsen te voorzien, het College moest zelf bijkomende middelen vrijmaken. Er 

was volgens Groen te weinig actie en te weinig geld en ze vroegen zich af of het plan iets zou 

veranderen aan de kinderarmoede in Brussel. Ik heb nu eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel. 

 

De cijfers over armoede in ons Gewest zijn heel slecht. We kunnen niet zeggen dat het de 

voorbije jaren goed gegaan is in Brussel. De kansarmoede-index is de voorbije 20 jaar haast 

verdubbeld van 15,7% in 2001 naar bijna 30% in 2019. Het gaat dus niet de goede kant op. Elke 

keer als er een nieuw plan wordt besproken, is er weer de vraag of dat het verschil zal maken. 

Daarvoor doen we aan politiek. Ik heb daar terecht vragen bij. 

 

Als VGC hebben we inderdaad een speciale rol en de bevoegdheidsverdeling is complex. Ik 

hoor de collegevoorzitter zeggen dat er afstemming moet zijn op het terrein, dat er een brede 

aanpak nodig is die gekaderd wordt binnen de andere domeinen en partnerschappen aangaat, 

maar we zien dat niet genoeg in dit plan. Als we kinderarmoede willen aanpakken, moeten we 

de ouders aan het werk krijgen. Van alle Brusselse kinderen leeft 1 op 5 in een huishouden waar 

niemand werkt. De werkloosheid van ouders en de kansarmoede van de kinderen gaan hand in 

hand. Er moet voldoende kinderopvang zijn om ouders te kunnen laten weren en dat zit in het 

plan, maar voor het overig zie ik hiermee niet echt raakpunten in het plan. Nochtans lijkt me 

dat een heel belangrijke tool om in te zetten op werk. Het Gewest is daarvoor bevoegd, maar 

toch kunnen we kijken hoe we daar vanuit onze bevoegdheden aan mee kunnen werken. Via 

onderwijs hebben we daar ook de tools voor in handen. Wat ik zo problematisch vind in ons 

Gewest en onze stad is dat de werkzaamheidsgraad zo laag is en dat er zo weinig ambitie is om 

dat met een doelstelling te verhogen. We blijven ter plekke trappelen. Met de huidige crisis en 

de faillissementen die in de toekomst zullen volgen, houd ik mijn hart vast en vrees ik dat de 

armoede alleen nog maar zal toenemen. Dan is dit plan enkel een druppel op een hete plaat. 

 

In het plan staat dat er een soort van voorrangsbeleid gecreëerd wordt voor de kinderopvang in 

de crèches. Met indicatoren heb je een hogere of lagere kans op een kinderopvangplaats te 

vinden. Kan de collegevoorzitter dat nog wat meer toelichten? Hoe moeten we dat juist zien? 

Er is een algemeen tekort aan kinderopvangplaatsen in Brussel. Ik moedig het College sterk aan 

om te werken aan meer capaciteit en om met Vlaanderen het gesprek aan te gaan om die 

middelen te verhogen. Er is immers niets zo erg als geen plaats te vinden in een crèche. Juist 

omdat er een tekort is, is het heel belangrijk dat we weten wat de voorrangsregels precies zijn. 

Omdat werk heel belangrijk is om uit armoede te raken, zouden mensen die werken of actief 

op zoek zijn naar werk voorrang moeten krijgen in de toegang tot kinderopvang. Welke criteria 

zijn er om voorrang te krijgen? 

 

Het verhogen van de kleuterparticipatie is natuurlijk een heel goede zaak. Projecten zoals 

Vroege Vogels en de duidelijke communicatie rond inschrijven in Brussel moedigen wij aan. 

Vlaanderen legt nu ook op dat kleuters een bepaald aantal dagen aanwezig moeten zijn. Ik ken 

scholen waar de directie daar ook strikt op toeziet en er ouders op aanspreekt. Veel kinderen 

spreken thuis geen Nederlands en leren het enkel op school. De taal is ook een van de 

indicatoren voor kinderarmoede. De collegevoorzitter wees op de beperkte middelen, maar toch 

blijf ik ook hier op mijn honger zitten. 
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Hoe kunnen we de taalkennis van de ouders verbeteren? Ik ben echt teleurgesteld in het College 

en de Brusselse Regering dat er geen resultaten geboekt worden over de verplichte inburgering. 

In dit plan wordt er wel gekeken naar de taal van het kind, maar ook de taal van de ouders is 

belangrijk. Kennis van het Frans en het Nederlands is onontbeerlijk om in Brussel de weg te 

vinden, om werk te vinden en om uit de armoede te geraken. Het is tragisch dat de verplichte 

inburgering in Brussel nog steeds niet van start is gegaan. Het College heeft daar ook een 

verantwoordelijkheid in om zijn rol op te nemen en dat ingang te doen vinden. 

 

De N-VA zal zich onthouden bij de stemming over dit plan. Is er wel een evaluatie gebeurd? Is 

er wel genoeg actie? Hadden we niet iets meer in beweging kunnen zetten en de besteding van 

de Vlaamse middelen niet in een ruimer debat kunnen kaderen? Zal dit plan wel het verschil 

kunnen maken op het terrein? Is er niet meer actie en zijn er niet meer middelen nodig om de 

kinderarmoede in Brussel aan te pakken? Er staan zeker ook goede zaken in het plan en daarom 

zullen we ons dus onthouden. 

 

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen): Ik zou kunnen beginnen met inderdaad een aantal 

cijfers over de problematiek van kinderarmoede te geven en het feit dat die de laatste jaren 

almaar stijgen. Maar dat is ons al bekend. We kennen ook allemaal het rapport van bv. Odisee 

over de drempels tot gezinsondersteuning en ik zie in dit plan wel een antwoord daarop. Een 

van de grootste verdiensten is dat het een zeer duidelijk, gefocust plan is. De focus ligt op de 

allerkleinsten en op een viertal acties.  

 

De uiteenzetting van de vorige spreker heeft mij getriggerd, omdat dat zeer regelmatig 

terugkomt. De N-VA is er zeer goed in geworden om de uiteenzettingen van Groen in de vorige 

legislatuur op te zoeken en te citeren. Het verbaast me niet. Ik was daar ook wel voor een stuk 

op voorbereid. Ik zal erop reageren zoals de allereerste keer dat ik in deze Raad het woord nam. 

Ik zou zeggen: omarm de sherrywijn. Waarom? Het is inderdaad oude wijn, het zijn zaken die 

in de vorige legislatuur ook al gebeurden. Er staan dingen in het plan die mevrouw Bianca 

Debaets waarschijnlijk heeft geschreven en die daarvoor waarschijnlijk ook mevrouw Brigitte 

Grouwels heeft geschreven. Maar het plan bevat ook heel veel nieuwe wijn en een antwoord op 

de kritiek van Groen in de vorige legislatuur. Ik zal ingaan op de manier waarop en de mate 

waarin die nieuwe wijn lekker smaakt en voor een goede sherry zorgt.  

 

Het eerste basiselement dat aan bod komt, zijn de Huizen van het Kind. Als ik naar het nieuwe 

plan kijk, zie ik toch wel een groot verschil, omdat er uitdrukkelijk wordt gefocust op buurten 

en dus niet meer alleen op het principe van universalisme. Iedereen krijgt dus dezelfde 

dienstverlening, maar er wordt ook ingezet op een principe van proportioneel universalisme. 

Iedereen heeft recht op dienstverlening. Er zullen dus wel Huizen van het Kind zijn die voor 

iedereen in een aanbod willen voorzien. Maar er is ook bijzondere aandacht geschonken aan de 

meest kwetsbare groepen. Op basis van statistieken zijn focusgroepen bepaald en op basis van 

de verschillende lokale gezinsondersteunende netwerken zijn er een aantal uitgekozen om het 

aanbod nog te versterken. Op dat vlak is er een goede evolutie en dat komt ook een beetje 

tegemoet aan de kritiek van de heer Arnaud Verstraete in de vorige legislatuur dat het budget 

beperkt is, waardoor goede keuzes moeten worden gemaakt en ervoor moet worden gezorgd 

dat de acties impact hebben.  

 

Wat ten tweede onderwijs betreft, wordt de campagne Vroege Vogels kritisch tegen het licht 

gehouden. Dat was ook een punt van kritiek in de vorige legislatuur, namelijk dat er wat te veel 

rond gadgets werd gewerkt. Nu is er een meer gestroomlijnde, eenvoudige campagne, alsook 
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de website www.inschrijveninbrussel.be, die vrij goed werkt. Ik heb die zelf recent nog mogen 

gebruiken. De website moet wel worden vereenvoudigd. Ik geef maar een suggestie: 

bijvoorbeeld moet ervoor worden gezorgd dat je als ouder naar de scholen in de buurt kunt 

kijken, bv. op basis van afstand, wat ook de manier is waarop je voorrang hebt tot de school. 

Want vandaag moet je nog redelijk hard puzzelen en afmeten wat de afstand is van je deur tot 

aan de school. Je kunt alleen op basis van gemeente zoeken. Ik denk dat een vereenvoudiging 

van die site wel aan de orde is en ertoe zal bijdragen dat mensen hun kinderen sneller in het 

Nederlandstalig onderwijs zullen inschrijven en ook beseffen dat er een kleuterschool in de 

buurt is en dat het de moeite loont om hun kinderen daar in te schrijven. 

  

Wat de kennis over kinderarmoede betreft, is het een zeer goede zaak dat wordt ingezet op 

participatie. Het regeerakkoord van deze meerderheid heet niet voor niets ‘Brussel is wat we 

delen’. Het gaat dan niet alleen over de mooie dingen, de leuke initiatieven, onze mooie 

Brusselse cultuur en samenleving, maar ook over die problemen. Dat impliceert ook dat je ze 

samen aanpakt. Het betrekken van die inwoners, organisaties, experten vanaf het begin, dus 

vanaf de uitwerking van die plannen, maar ook bij de implementatie en evaluatie ervan, 

waarderen we dan ook zeer hard. 

 

Ik heb ten slotte een aantal kritische vragen om toch in de trend van de vorige legislatuur te 

blijven. Een eerste vraag is voor een stukje door mevrouw Cieltje Van Achter aangehaald: hoe 

past dit binnen een breder geheel? Als we naar de budgetten kijken, dan denk ik niet dat iemand 

van de 17 raadsleden zich de illusie maakt dat dit de kinderarmoede in Brussel zal oplossen, 

maar we maken ons ook niet de illusie dat dit het enige is waarmee kinderarmoede wordt 

aangepakt.  

 

Dan is mijn vraag: hebt u al een gesprek gehad met Vlaams minister Wouter Beke over de 

Brusselnorm voor welzijn bijvoorbeeld, die al heel lang niet wordt gehaald? Als dat zo blijft, 

zullen we kinderarmoede in Brussel nooit kunnen uitroeien, want daarvoor rekenen we op de 

Vlaamse Gemeenschap. Het is haar bevoegdheid, zij krijgt daarvoor federale dotaties. Ik ben 

zeer blij dat mevrouw Cieltje Van Achter, die niet voor niets ondervoorzitter is van de grootste 

Vlaamse regeringspartij, deze vraag ook ondersteunt en bij haar collega’s ervoor zal pleiten om 

de Brusselnorm voor welzijn eindelijk te halen, zodat o.a. meer kinderopvang kan worden 

gecreëerd.  

 

Een tweede vraag gaat over het aanvullend aanbod. Op pagina 17 staat te lezen dat er meer 

aanvullend aanbod wordt gecreëerd, dat er een drempelverlagend plan komt, zodat het 

makkelijker wordt om gebruik te maken van het aanbod van het Huis van het Kind. Uit de studie 

van Odisee blijkt dat er nog altijd zeer veel drempels bestaan. Veel mensen die recht hebben op 

het aanbod en daarvan goed gebruik zouden kunnen maken, komen daar niet toe. Wat zijn de 

concrete plannen? Kunt u al een tipje van de sluier lichten, exclusief voor de Raad, of komt u 

daarop later nog terug? 

 

Een derde vraag: zijn er kwantitatieve doelstellingen? Uit het rapport blijkt dat het 

armoederisico 33% bedraagt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar we stellen ook vast, 

bv. volgens de kansarmoede-index van agentschap Opgroeien, dat er grote verschillen bestaan 

tussen de gemeenten. Ook al is het gemiddelde 30% in Brussel, het bedraagt in Sint-Jans-

Molenbeek bijvoorbeeld 47%. De cijfers zijn ook hoger in het hele gebied rond de Kanaalzone, 

dat je bijna de Linkeroever zou kunnen noemen, dus alles wat links ligt van de Kanaalzone. 

http://www.inschrijveninbrussel.be/
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Hebt u kwantitatieve doelstellingen bepaald in het algemeen voor Brussel of misschien voor de 

zones waarvoor selectief wordt gekozen? 

 

Nog een allerlaatste vraag. Maar een minderheid van de kinderen in het Brussels 

Nederlandstalig onderwijs en in Brussel in het algemeen heeft ouders met een Nederlandstalig 

diploma of taalattest. Er zijn initiatieven van het Huis van het Nederlands, die ondersteund 

worden door dit College om de kennis van het Nederlands fors te verhogen. Hoe ziet u de 

ondersteuning van die ouders? Zij kunnen moeilijk bereikt worden als de 

communicatiemiddelen van de VGC voor die initiatieven voornamelijk in het Nederlands zijn 

geschreven. Wordt aan meertalige communicatie gedacht of bijvoorbeeld een Wablieft-toets op 

de communicatie over de verschillende initiatieven? Ik denk bv. aan de site 

www.inschrijveninbrussel.be. Die is meestal eenvoudig, maar soms staan er woorden en zinnen 

waarover ik een paar keer moet nadenken of ik ze goed heb gelezen, zeker als het bv. gaat over 

de voorrangsregels, die aan moedertalige Nederlandstaligen zeer moeilijk zijn uit te leggen. Een 

degelijke check is noodzakelijk.  

 

We zullen het plan wel steunen. We blijven kritisch, maar kritische steun is zeker op zijn plaats. 

We hebben vertrouwen erin dat u dit met uw partners, Vlaams minister Wouter Beke, maar ook 

Brussels minister Alain Maron aanpakt en een hefboom zet op deze mooie acties, zodat we niet 

alleen de voorziene 220.000 euro maar ook de grote budgetten van uw beter bedeelde collega’s 

daarvoor kunnen inzetten. Veel succes alvast! 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): De VGC ontvangt van de Vlaamse 

overheid een jaarlijkse subsidie van 220.500 euro. Dat zou 5% van het globale Vlaamse budget 

voor dit beleidsthema moeten zijn wanneer de Brusselnorm wordt gerespecteerd. In absolute 

termen is dat natuurlijk helemaal geen hoog bedrag om de kinderarmoede in een stad zoals de 

onze aan te pakken. Dat betekent ook dat er met die middelen zeer zorgvuldig moet worden 

omgesprongen. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. De vraag is dan ook of de 

bestedingsverantwoording van deze sommen gestoeld is op een samenhangende en efficiënte 

visie.  

 

In het plan worden de omgevingsfactoren in Brussel zeer uitgebreid beschreven. 

Kinderarmoede is natuurlijk rechtstreeks afhankelijk van de financieel-economische toestand 

van het gezin. Het berekend armoederisico in onze stad was 33% in 2018 op basis van de 

inkomens van 2017. Het is meer dan dubbel zo hoog als het gemiddelde armoederisico in ons 

land, dat ‘maar’ 16% is en ruim driemaal zo hoog als dat in het Vlaamse Gewest, dat ‘slechts’ 

10% bedraagt. Deze armoede is dan ook weer rechtstreeks gerelateerd aan het feit dat er in die 

gezinnen meestal geen inkomen is uit arbeid.  

 

Ik maak dan ook even abstractie van de problematiek van alleenstaande ouders die zelfs met 

een relatief goed arbeidsinkomen nog steeds in armoede kunnen vervallen. Vaak glippen ze 

door de mazen van het net, omdat ze op vele vlakken geen recht hebben op tegemoetkomingen 

of materiële ondersteuning, net omdat ze werk hebben. Deze problematiek wordt naar mijn 

aanvoelen ernstig onderbelicht, ook in dit kinderarmoedebestrijdingsplan.  

 

Welke elementen uit uw plan kunnen specifiek ingezet worden om de problemen van 

alleenstaande ouders te helpen verlichten?  

Zoals gezegd, is een belangrijke armoede-indicator werkloosheid. De werkloosheidsgraad in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was met 12,7% in 2019 bijna viermaal zo hoog als in het 

http://www.inschrijveninbrussel.be/
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Vlaams Gewest en ook hoger dan in het Waals Gewest. Men stelt ook vast dat kinderrijke 

gemeenten sociaaleconomisch vaak de minst gegoede gemeenten zijn.  

 

Daarenboven tonen indicatoren ook duidelijk aan dat de densiteit van kinderarmoede samenvalt 

met het feit dat in huishoudens met kinderen van 0 tot 3 jaar een of beide ouders niet over de 

EU-nationaliteit beschikken. Mevrouw de collegevoorzitter heeft daarnaar verwezen.  

 

In de besluiten wordt het niet expliciet gezegd, maar het is overduidelijk dat de hoge cijfers 

inzake armoede en vooral kinderarmoede in Vlaamse steden, maar zeker in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest grotendeels samenhangen met immigratie van buiten de Europese Unie. 

Het beleid tegen armoede in het geheel en kinderarmoede in het bijzonder is spijtig genoeg vaak 

dweilen met de kraan open. Het is niet te verwonderen dat men elk jaar opnieuw alarm moet 

slaan over de cijfers van kinderarmoede. Wij staan met deze analyse niet alleen. Ik verwijs 

daarvoor naar een analyse van mevrouw Liesbeth Homans toen zij nog minister was in de 

Vlaamse Regering. Zij zei toen: “We doen met de Vlaamse Regering heel wat inspanningen, 

maar die worden ingehaald door de maatschappelijke omstandigheden.” Daarbij verwees ze 

dus naar de hoge werkloosheidsgraad onder allochtone vrouwen en naar de vluchtelingencrisis.  

 

Volgens mij is dat een correcte analyse. Zolang men de bevolking van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ongebreideld en ongeremd laat aangroeien door rechtstreekse import 

van armoede uit de derde wereld, is elke hoop ijdel om iets te doen aan de barslechte 

armoedecijfers die we nu kennen. Maar ik moet vaststellen dat jammer genoeg ook de partij 

van mevrouw Liesbeth Homans het probleem niet echt heeft aangepakt in de jaren dat ze de 

mogelijkheid daartoe had. De vrees is terecht dat met de huidige federale Regering het hek pas 

helemaal van de dam is en dat is eigenlijk in Brussel niet anders.  

 

Voor het Vlaams Belang heeft de overheid in de eerste plaats de plicht te zorgen voor het 

welzijn van de eigen bevolking. Een doelmatig sociaal beschermingsbeleid dat kinderarmoede 

terugdringt, gaat niet samen met open grenzen. Ik mis dit element in de analyse van het 

voorliggende beleidsplan. Men beschrijft een aantal cijfers, maar men hoedt zich ervoor om 

verbanden te leggen en de diepere oorzaken te zoeken en aan te wijzen. Er blijven dus nogal 

wat taboes overeind. 

 

Wat ook ontbreekt in het plan is een diepgaande band met het beleidsdomein onderwijs, ook al 

is dat de sterkhouder van ons Vlaams beleid in Brussel. Bij een van de vier doelstellingen en 

actieterreinen moet punt 3 ervoor zorgen dat kleuters eerder en consequenter toegeleid worden 

naar het kleuteronderwijs.  

 

Ik verwijs echter vooral naar de vaststelling dat bij gezinnen zonder inkomen uit arbeid de band 

met jeugdarmoede zeer hoog is. Wanneer jongeren afstuderen zonder een diploma van het 

secundair onderwijs, zijn zij haast gedoemd om in de werkloosheid terecht te komen, zeker nu 

de ongeschoolde arbeidsplaatsen onder druk komen te staan. Dat wijst de praktijk ook uit. 

 

Het feit dat iemand dreigt af te studeren zonder een gepast kwalificatie zou al in een vroeg 

stadium moeten worden aangepakt. Opleiding speelt namelijk een grote rol bij het voorkomen 

en oplossen van armoede. Ons onderwijs is uiteindelijk een goede poort om toegang te krijgen 

tot de gezinnen. Zo kan ook de verdoken armoede aangepakt worden, die nog altijd sterk 

aanwezig is. Maar daar is een sociaal-welzijnsbeleid voor nodig, dat armoede actief opspoort. 
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Een goede detectie van armoede is van essentieel belang en de VGC zou daar een belangrijke 

rol kunnen in spelen.  

 

Met dit Kinderarmoedebestrijdingsplan blijf ik toch op mijn honger zitten. Dat is jammer en 

betreurenswaardig. Door omstandigheden kunnen we die zaken spijtig genoeg niet grondiger 

bespreken, maar de komende maanden krijgen daar hopelijk wel de gelegenheid toe. 

 

De bedoeling van dit werkstuk is eigenlijk om de besteding van de middelen van de Vlaamse 

Gemeenschap voor Brussel te verantwoorden. Maar het beleid toont niet aan hoe we de 

doelgroep willen bereiken en de band met de Vlaamse Gemeenschap willen versterken. De 

vooropgestelde doelstellingen en actieplannen vertonen te weinig samenhang. Er schuilt niet 

veel visie achter. Men richt zich te weinig naar de scholen en schoolbevolking. Voor mij krijgt 

dit plan dus een onvoldoende. Er zitten weliswaar goede elementen in, het tegengestelde zou 

heel jammer zijn. Maar dat kan niet verhullen dat er een gebrek aan visie is en dat er van 

verkeerde premisses wordt uitgegaan. Ik zal dus tegen het plan stemmen. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Brussel is een jonge stad met een onwaarschijnlijk 

groot potentieel. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het jongste gewest van België. Jongeren 

hebben allemaal hun eigen verhaal. In die verhalen schuilt ook hun toekomst. De oude spreuk 

dat wat we zaaien ook zullen oogsten, heeft nog altijd een grond van waarheid. Daarom moeten 

we investeren in armoedebestrijding. Voor Open Vld is het belangrijk om die strijd aan te gaan 

via het onderwijs en de opvangsector die naar het onderwijs leidt. Zo kan de armoedecirkel 

doorbroken worden. 

 

Vanuit Vlaanderen krijgen we daar 200.000 euro voor. Dat is peanuts om aan zo’n groot 

probleem iets te kunnen veranderen. We moeten absoluut op de Brusselnorm blijven hameren.  

 

We boeken positieve resultaten via onze werking in het onderwijs en de opvang, we kunnen 

jongeren helpen maar dit bedrag is onvoldoende. Ik verwijs naar mijn eigen ervaring: zonder 

onderwijs zou ik hier nu niet zitten. Onderwijs is de motor om kansen te geven aan mensen om 

stappen vooruit te zetten in deze maatschappij.  

 

Ik ben blij dat de VGC verder inzet op deze problematiek en ook de ambitie heeft om dit op het 

niveau van de wijken aan te pakken. Alleen zo kan er een structurele oplossing gevonden 

worden. Het probleem moet kind per kind, familie per familie aangepakt worden.  

 

Ik meen dat er ook een aanvullend en laagdrempelig aanbod zou moeten ontwikkeld worden, 

zeker op plaatsen waar er veel kwetsbare gezinnen wonen. We moeten daarbij doelgericht en 

fijnmazig te werk gaan. In die zin gaan we met dit plan de goede richting uit.  

 

We moeten luisteren naar de stem van de mensen die het nodig hebben, en dat past natuurlijk 

binnen een participatief proces waarrond de VGC en het Brussels Parlement nu werkt. Het is 

de enige weg om de mensen daadwerkelijk te bereiken, niet alleen via 

sensibiliseringscampagne. Veel acties via websites, flyers en advertenties bereiken de mensen 

die het nodig hebben, niet. 

 

Er wordt in het plan ook ingezet op de toegankelijkheid van de kinderopvang. Het belang 

daarvan mag zeker niet onderschat worden. Het zorgt niet alleen een betere participatie van de 

ouders, maar verhoogt ook de ontwikkelingskansen van de kinderen. Als je thuis weinig ruimte 
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hebt en niet over educatief speelgoed of boeken beschikt, verlagen je ontwikkelingskansen 

aanzienlijk.  

 

De Open Vld-fractie zal het plan steunen. We zijn blij dat er werk van gemaakt wordt, en dat 

men die inspanning aanhoudt. Natuurlijk is er verbetering mogelijk in de manier waarop we dat 

doen. Maar laten we eerst onze tanden erin zetten om de mensen nog gerichter te benaderen en 

een signaal te geven dat we echt vooruit willen, samen met hen. We moeten hen een stem geven.  

 

We staan dus achter de aanpak van het plan. Alleen zouden we aan Vlaanderen een grotere 

bijdrage moeten vragen om extra accenten te kunnen zetten. 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): Toen ik dit plan aan het lezen was, heb ik me toch enkele 

keren in de ogen moeten wrijven. Ik dacht namelijk dat de diensten per ongeluk het 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020 hadden doorgestuurd. Het nieuwe plan is gewoon 

de voortzetting van dat van het vorige College. Er is niets mis mee dat je daar verder op bouwt, 

het is zelfs logisch. Bovendien sterkt het mij in mijn overtuiging dat we toen ook een goed plan 

uitgewerkt hadden. Alleen is het vreemd dat de collega’s van Groen toen verontwaardigd waren 

en moord en brand schreeuwden, en dat zij nu vol lof zijn, terwijl het eigenlijk hetzelfde plan 

is. 

 

Daar knelt ook het schoentje. Er is namelijk weinig nieuws onder zon. Dat hebben de collega’s 

van Groen ook opgemerkt, want zij zijn goede parlementsleden, die hun huiswerk goed gemaakt 

hebben. 

 

Soms is het nodig om in te spelen op nieuwe evoluties, en die zijn er wel degelijk. Denk maar 

aan de coronacrisis, maar daar vinden we niets over terug.  

 

Ik blik even terug op de kritiek van Groen naar aanleiding van het vorige plan. Voor mij is enige 

consequentie in het politieke metier toch van belang. Ik citeer de Groen-collega: ‘Niets belet 

het College om zelf meer middelen vrij te maken voor deze fundamentele uitdaging.’ Dat is 

vandaag nog altijd zo, maar dat hoor ik Groen nu niet meer zeggen. Overigens hebben wij dat 

toen ook gedaan door 1.000 plaatsen extra te creëren, vooral in de inkomensgerelateerde 

kinderopvang. 

 

De collega’s van Groen zeiden toen ook dat de campagne ‘Vroege Vogels’ een cynische actie 

was. Nu hoor ik de collegevoorzitter er terecht voor pleiten om kinderen zo vroeg mogelijk en 

zo regelmatig mogelijk naar school te sturen. Dat is belangrijk om sociale vaardigheden op te 

doen, maar ook om te vermijden dat ze later taal- en leerachterstand oplopen. 

 

Het is makkelijk om aan de zijlijn kritiek te hebben, de beste stuurlui staan aan wal. Je kan niet 

iedereen tevredenstellen, maar enige consequentie is toch het minste wat we mogen vragen in 

een democratisch proces. Dat mis ik bij de collega’s van Groen. Zelf zal ik wel proberen om 

consequent te zijn. 

 

Ik probeer zelf wel consequent te zijn en zal het plan dus goedkeuren. Het bevat nuttige 

beslissingen en het bouwt voort op eerdere plannen. Ik heb wel nog een paar punctuele vragen. 

 

Ongetwijfeld heeft de coronacrisis een impact op armoede en dus ook op kinderarmoede. 

Waarom maakt het plan dan geen gewag van de crisis? 
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Hoe zal het College het mentaal welzijn van kinderen opvolgen en trachten te verbeteren? Wie 

opgroeit in een gezin met kinderarmoede of kansarmoede, lijdt daar mentaal onder, al zijn 

kinderen zich er soms niet helemaal van bewust. 

 

Armoede gaat vaak gepaard met slechte voeding. Op welke manier helpt het College om 

kinderen een evenwichtig voedingspatroon aan te bieden? Ik betreur dat het College het 

uitstekende subsidiereglement rond gezonde voeding in scholen zomaar geschrapt heeft. 

Vanwaar die beslissing? Kinderen die met lege brooddozen, snoepgoed of ander ongezond eten 

naar school gaan, krijgen hun dagelijkse dosis vitamines niet binnen.  

 

Ik heb collegelid Sven Gatz eerder al ondervraagd over de onbetaalde schoolfacturen. Ik dank 

hem voor zijn initiatieven. Desondanks zal de coronacrisis ook dit probleem alleen maar 

verscherpen. Wat onderneemt het College? 

 

Hoe vaak zult u de doelstellingen en resultaten van het plan monitoren? Zal de VGC daar zelf 

voor instaan, of schakelt u externe partners in? Ik verwijs hierbij onder meer naar actiepunt 4.3 

van het kinderarmoedebestrijdingsplan. 

 

Op welke manier staat het strategisch meerjarenplan in verbinding met het 

kinderarmoedebestrijdingsplan? 

 

De doelstelling van de verdere uitbouw van het Huis van het Kind illustreert voor mij wat er 

aan dit plan schort. Het plan bouwt terecht voort op eerdere verwezenlijkingen, maar het 

ontbreekt mij aan meer ambitie. Mevrouw de collegevoorzitter, u zei dat mensen nog te vaak 

niet weten waar ze terechtkunnen. Dat klopt: zij zien door de bomen het bos niet meer. Precies 

daarom is het Huis van het Kind opgericht. Desondanks zet Brussel nog steeds dezelfde 

instrumenten in om dezelfde doelgroep te bereiken als tijdens de oprichting, zo’n 10 jaar 

geleden.  

 

In het plan kiest u er expliciet voor om 5 van de 8 bestaande zones expliciet voorrang te geven. 

Dat betekent dat u 3 zones laat vallen, een keuze die niet voor de hand ligt. Is de zone-indeling 

nog actueel? Op welke basis hebt u besloten om met deze 5 zones verder te werken?  

 

Bovendien moet ieder gezin terechtkunnen bij het Huis van het Kind. De heer Juan Benjumea 

Moreno wees terecht op het principe van universalisme. Toch herhaal ik dat die instelling niet 

enkel voor gezinnen in armoede haar deuren openzet, terwijl die indruk hier wel wordt 

geschetst. Uiteraard vormen zij een prioritaire doelgroep, maar ook gezinnen die niet in 

armoede leven, hebben vaak opvoedingsvragen of zijn op zoek naar ondersteuning. Ook zij 

moeten terechtkunnen in de Huizen van het Kind.  

De preventieve gezinsondersteuning bevindt zich op een kantelpunt. De Vlaamse Gemeenschap 

reikt de VGC de hand om buiten de klassieke hokjes te werken, maar dat gegeven vind ik 

onvoldoende terug in het nieuwe plan. Het verband met de Brede Scholen komt bijvoorbeeld 

nergens aan bod, terwijl zij een erg interessante schakel kunnen vormen. 

 

Ook het verband met inburgering wordt niet gelegd, terwijl bruggen bouwen ook belangrijk is 

voor nieuwkomers die zich in het Nederlandstalige traject willen inschakelen. Kortom, er liggen 

nieuwe kansen op tafel, maar ze worden niet genoeg gegrepen. 
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In tegenstelling tot de raadsleden van Groen, die het kinderarmoedebestrijdingsplan tijdens de 

vorige zittingsperiode zomaar torpedeerden, zal ik het plan nu wel goedkeuren. Brusselse 

kinderen hebben geen behoefte aan politiek geruzie. We moeten elk initiatief dus ondersteunen, 

al is dit plan heel onvolledig. Ik hoop dat het kan groeien en dat het waar nodig wordt 

bijgestuurd. 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a): De omgevingsanalyse van het 

kinderarmoedebestrijdingsplan drukt ons met de neus op de genoegzaam bekende feiten: 33% 

van de Brusselse gezinnen leeft onder de armoederisicogrens, 3 keer zo veel als in Vlaanderen.  

 

De grootste armoede doet zich voor in de jongste gemeenten. Brussel scoort slecht op alle 

indicatoren van de Vlaamse kinderarmoedebarometer. Eén kind op 3 leeft in kansarmoede, één 

kind op 5 in een huishouden waarin geen enkele ouder betaald werk verricht. Die gegevens 

duiden leggen ook het fenomeen van de working poor bloot: mensen die wél werken, maar wier 

kinderen toch in armoede opgroeien. Dat is vooral het geval bij de talrijke alleenstaande ouders. 

 

Het College komt dus terecht met een kinderarmoedebestrijdingsplan. De ambitieuze en brede 

titel geeft een allesomvattende indruk. De omgevingsanalyse en de algemene visie zijn sterk en 

overkoepelend. De concrete doelstellingen en acties wijzen uit dat het plan vooral dient als 

verantwoording voor de 220.000 euro Vlaamse middelen die nog via een apart decreet geregeld 

worden, en dus niet gewoon toegevoegd worden aan de dotatie, zoals in bijna alle Vlaamse 

gemeenten gebeurt. Die geldsom is aanzienlijk. De VGC besteedt uiteraard een veelvoud ervan 

aan de bestrijding van kinderarmoede, door te investeren in onderwijs, welzijn, cultuur en 

jeugd. 

 

Dit kinderarmoedebestrijdingsplan bouwt voort op het vorige. Grosso modo blijven de 

doestellingen, acties en vrijgemaakte bedragen onveranderd. Die keuze is gerechtvaardigd en 

pragmatisch: administratie en werkveld horen hun tijd niet te verspillen aan overbodig plannen.  

 

Ik verheug me dat het College de acties die binnen andere domeinen plaatsvinden, expliciet 

toegelicht heeft. Waarom hebt u echter geen breder kinderarmoedebestrijdingsplan opgesteld 

dat een overzicht geeft van het volledige VGC-beleid? Denk daarbij aan acties die te maken 

hebben met Brede Scholen, vrijetijdsparticipatie, de Roma-werking of tussenkomst in 

schoolkosten. Zo’n overkoepelend plan kan ook inspelen op steeds dringender wordende 

problemen, zoals voedselarmoede, en op de rol die de VGC kan spelen.  

 

Het strategisch meerjarenplan besteedt weinig aandacht aan kinderarmoede en verwijst vooral 

door naar dit deelplan. Waarom hebt u de reikwijdte zo beperkt gehouden? Waarom hebt u geen 

nieuwe doelstellingen of acties geformuleerd? In het plan wordt ook aangehaald dat de VGC 

de volgende jaren voortbouwt op de visietekst Armoedebestrijding uit 2014. Wordt die tekst 

tijdens deze legislatuur dan niet meer geactualiseerd? 

 

Dit plan en het VGC-beleid vertrekken van een visie op kinderarmoede die one.brussels-sp.a 

volledig deelt: geïntegreerd, breed, met aandacht voor de verschillende levensdomeinen van 

kinderen en gezinnen, met focus op de wijk. Meer dan zijn voorganger legt het plan de nadruk 

op het maximaal toegankelijk maken van het kwalitatieve basisaanbod van onderwijs, 

kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. 
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Op alle vlakken moeten we obstakels wegwerken. Het plan wijst er terecht op dat de 

versnippering in Brussel op zich al drempels creëert. Als er al voldoende ondersteuning is, dan 

vinden zeker de kwetsbaarste mensen er niet altijd hun weg naartoe. Welke impact heeft dit op 

het VGC-aanbod? Zijn er diensten die te weinig bevraagd worden in verhouding tot de nood 

die in Brussel heerst? Vinden genoeg Brusselaars de weg naar de consultatiebureaus, die 

cruciale ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen? Worden ze er voldoende naar 

doorverwezen? Hoe stemt het College zijn beleid af met zijn Franstalige partners? 

 

Ik juich uw voornemen toe om organisatoren en leidinggevenden nog meer te wijzen op de 

sociale functie van kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang en het centraal 

registratiesysteem vormen een duidelijke meerwaarde. Tegelijkertijd blijft er onduidelijkheid 

over de toewijzingscriteria, die de organisatoren nog grotendeels zelf bepalen. Ik denk dat veel 

crèches al zeer expliciet inzetten op kansen voor kwetsbare gezinnen. Toch zou het goed zijn 

om de inschrijvingsprocedures nog transparanter te maken, naar het voorbeeld van het 

onderwijs. Zo kunnen ouders zien welke voorrangscriteria er gelden, ook voor kwetsbare 

groepen, en dus beter begrijpen waarom ze naast een plaats grijpen. 

 

Het is nooit uit te sluiten dat crèches bepaalde groepen weren. Recent onderzoek van de VUB 

en UGent naar de inschrijvingsprocedures in kleuterscholen heeft uitgewezen dat socio-

economische status en afkomst bepalend waren. Sommige ouders hadden minder kans om 

uitgenodigd te worden voor een gesprek, of net meer kans dat ze te horen kregen dat er geen 

plaats meer was voor hun kind. De strijd tegen kinderarmoede is in veel gevallen ook een strijd 

tegen discriminatie. 

 

One.brussels-sp.a is benieuwd naar de tussenpartners die de opvangvragen van ouders 

registreren, doorgeven en zo de toegankelijkheid voor kwetsbare gezinnen stimuleren. Het Huis 

van het Kind in Brussel zal zijn aanbod voor kwetsbare gezinnen verbreden. Welke nieuwe 

initiatieven of uitbreidingen, bijvoorbeeld wat materiële ondersteuning betreft, staan er op 

stapel?  

 

De kersverse website www.communicerenmetouders.brussels is een knap instrument om de 

kleuterparticipatie in het Nederlandstalig onderwijs te verhogen. Ik juich toe dat de expliciete 

vraag om ondersteuning van het werkveld op die manier beantwoord is. 

 

Bovendien ben ik tevreden dat er meer wordt ingezet op de vereenvoudiging van de 

inschrijvingsprocedure, met al zijn ingewikkelde voorrangsregels en toewijzingscriteria. Met 

de huidige wetgeving valt er niet veel aan te doen, maar dankzij goede communicatie vermijden 

we tenminste dat ouders niet ontmoedigd raken. 

 

In de periode 2021-2025 zegt u meer te zullen inzetten op participatie. Hoe gaat dat in zijn 

werk? Hebt u inspiratie gehaald bij Stadspiratie? Hoe hebt u armoedeorganisaties en andere 

belangengroepen betrokken bij de opstelling van het kinderarmoedebestrijdingsplan dat nu 

voorligt? 

  

U verwees in uw toelichting naar een concreet actie-armoedeplan. Kunt u ons meer 

duidelijkheid over de timing van dat plan verschaffen?  
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Is er al meer nieuws over de Staten Generaal ‘Kinderen en Jongeren in Kansarmoede’, die in 

het Vlaams actieplan armoedebestrijding 2020-2024 staat gepland? Hoe wordt de VGC daarbij 

betrokken? 

Qua aantal en aandeel van de jongste leeftijdsgroepen tot 2025, verwacht men in 2025 ongeveer 

hetzelfde aantal kinderen en jongeren dan vandaag. Maar een herberekening van die prognose 

lijkt me belangrijk omdat er een babyboom wordt verwacht. Op welke manier pakken jullie de 

verwachte stijging van het aantal geboortes aan? 

 

De heer Pepijn Kennis (Agora): Het is belangrijk te beseffen dat kinderopvang een van de 

manieren kan zijn om uitsluiting te voorkomen. Het is goed om daaraan te werken. 

Kinderarmoede moet met structurele maatregelen worden aangepakt. Kinderen moeten daarbij 

worden betrokken en dit vanaf hun vroege leeftijd. Ik denk ook aan het belang van huisvesting 

al is dit niet de bevoegdheid van de Raad. We moeten alvast dit soort structurele maatregelen 

mee steunen. Gelet op onze begroting is dat niet altijd gemakkelijk. Ik was er tijdens de vorige 

legislatuur nog niet bij, dus de discussie daarover is mij wat ontgaan. Alle Brusselaars, alle 

ketjes, ook wiens ouders niet zo gemakkelijk kunnen thuisblijven en begripsvolle collega’s 

hebben zoals jullie, moeten voor een goede toekomst voor hun kinderen kunnen zorgen. Dit 

kinderarmoedeplan moet daar ondanks de beperkte middelen mee de schouders onder zetten. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA): De cijfers zijn veelvuldig geciteerd. Alle 

kinderarmoedebarometers staan in het rood. De studie van Frank Vandenbroucke, toen hij nog 

voor de universiteit van Amsterdam werkte, beschreef de kinderarmoede in Brussel als volgt: 

“Kinderarmoede in Brussel noemen de onderzoekers ernstig en is vergelijkbaar met 

probleemlanden als Spanje, Italië en Litouwen.” 

 

Vandaag spreken we over een kinderarmoedeplan van 220.000 euro. Ik begrijp dat er snel wordt 

overgestapt naar andere materies zoals onderwijs of cultuur. De middelen voor kinderarmoede 

zijn zo beperkt. Ik heb alle respect voor de sociale werkers, de werknemers in de administratie 

en de betrokken organisaties zoals het Huis van het Kind of het Brussels Platform voor 

Armoede, maar dit bedrag is veel te klein. Het maakt me heel kwaad.  

 

Natuurlijk moet de strijd tegen armoede transversaal zijn en speelt het onderwijs een belangrijke 

rol, net als een groter sport- en cultuuraanbod in alle wijken, een betaalbaar en wijkgericht 

aanbod aan eerstelijnszorg en een verhoogde toegang tot de desbetreffende diensten. Alle 

middelen voor de strijd tegen armoede die geïntegreerd zijn in de begrotingsmiddelen voor 

andere bevoegdheden zoals onderwijs, sport en cultuur zijn afwezig in dit plan. Opnieuw 

oordelen we over zaken en wordt er verwezen naar andere bevoegdheden die daar toch ook in 

investeren. Maar het zicht op de problematiek wordt vertroebeld door niet te weten wat de 

noden precies omvatten, hoe we eraan tegemoet komen en tegen wanneer met welk plan.  

 

Ik stel ook vast dat niet wordt verwezen naar de diensten van de Cocof en de Cocom die tegen 

armoede strijden. Wel wordt gesproken van samenwerking, maar het blijft allemaal heel 

abstract. Het is onmogelijk om te beoordelen of kinderarmoede met dit plan wordt weggewerkt 

dan wel of het om een steeds weerkerende discussie gaat waar iedereen telkens weer zegt hoe 

erg de situatie is en stelt dat er een plan klaar is dat het vorige wat bijstuurt. De meerderheid 

keurt dat plan vervolgens goed terwijl de oppositie verwijst naar de gebreken zoals Groen in de 

vorige coalitie. Voor mij duidt dit op een gebrek aan ambitie. Ik ben daar verontwaardigd over. 

Ik ben ook verrast door de verwijzing van de heer Juan Benjumea Moreno naar wijkgerichte 

werkingen van het Huis van het Kind als een aanpassing van het plan terwijl het eigenlijke 
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probleem een gebrek aan middelen is om de noden op te vangen. Hij verwijst naar een 

tussenkomst van de heer Arnaud Verstraete. Dat gebrek aan middelen wordt hier opgelost door 

te stellen dat de middelen beperkt zijn. Ik ben een nieuwkomer en ontdek dat hier. Ik begrijp 

dat rechtse partijen dat zo spelen, maar van een progressief beleid verwacht ik een striemende 

kritiek op een gebrek aan middelen, zeker als het armoede aangaat. En ik verwacht een duidelijk 

plan.  

 

Een plan alleen zal de armoede niet tegenhouden, zelfs niet als de middelen van uw collega’s 

in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in rekening worden gebracht. De laatste 6 maanden 

is het aantal kraakpanden in Brussel als paddenstoelen uit de grond de hoogte in geschoten, in 

Jette, Sint-Gillis, in Laken. Ik stel voor ze eens te bezoeken. In Jette is er een kraakpand vol 

alleenstaande moeders met kinderen.  

 

Een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving zijn de werknemers in de non-

profitsector. In de Brusselse rusthuizen werken vaak alleenstaande moeders. Ik denk aan Kele-

Kele, Chantal, Nadesh en aan Asna en hun kinderen. Het zijn allemaal alleenstaande moeders 

die voor onze ouderen zorgen. Ze krijgen geen voltijdse contracten van living groups en 

allerhande multinationals die we vrij spel geven. Daarom leven zij in armoede, beneden de 

armoedegrens. Het zijn mensen van allerhande oorsprong die hier voor onze ouderen zorgen. 

Sommige partijen maken van hen nog steeds de zondebok. Het gebrek aan middelen is het 

probleem, niet hun afkomst en ook niet of zij al dan niet Nederlands of Frans spreken. Ze 

moeten waardig kunnen leven, zonder armoede.  

 

De vakbond vroeg 100 miljoen euro aan de heer Alain Maron en de heer Rudi Vervoort voor 

hogere lonen voor Asna en Chantal. Dat bedrag hebben ze berekend op basis van wat 

Vlaanderen en Wallonië hebben vrijgemaakt. Wallonië heeft 270 miljoen euro vrijgemaakt, 

Vlaanderen 550 miljoen. Zij hebben in 2021 een bedrag van 7 miljoen euro gekregen. Dat is de 

ambitie voor de working poor in onze stad. De Brusselse Regering zal met haar bevoegdheden 

en middelen in de strijd tegen armoede en kinderarmoede, toch een van de meest precaire 

groepen van onze samenleving, niet zorgen voor vermindering van de armoede.  

 

Een ander pijnpunt is het woonprobleem. Het aantal mensen op wachtlijsten voor een sociale 

woning is gestegen naar 49 000. Nu wordt gezwaaid met 15 000 nieuwe woningen, nog niet 

een derde van de noden. Dat wordt dan gebracht als een overwinning terwijl we slechts een 

derde van de noden lenigen. Maar zelfs dat cijfer wordt niet gehaald. Het tempo van het aantal 

nieuwe woningen is 150. Binnen honderd jaar aan dit tempo is een derde van de noden gelenigd.  

 

Deze week konden we lezen dat de Vlaamse Regering doorzet met de geplande afbouw van het 

basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap. In september 2020 is daar een hele 

interessante discussie over gehouden. Nochtans heeft de Raad van State over dit debat op 22 

september 2020 een vrij vernietigend advies verstrekt. Volgens de Raad van State verlaagt de 

Vlaamse Regering het beschermingsniveau dat wordt geboden en is er sprake van een 

aanzienlijke achteruitgang die niet om redenen van algemeen belang wordt verantwoord. 

Kortom, de middelen van de andere overheden schieten tekort of worden zelfs kleiner.  

 

Het hele plan baadt in een ‘flou artistique’ die dat tekort tracht te camoufleren door te stellen 

dat het probleem samen met de andere overheden wordt aangepakt. Maar dat is gewoon niet 

mogelijk. Met een bedrag van 220.500 euro is dat onmogelijk en vijfhonderd euro is een 
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kaakslag voor iemand die in armoede leeft en iedereen die de strijd tegen armoede ernstig 

neemt.  

 

Daarbovenop komt nog dat de middelen de komende 5 jaar gelijk blijven. Alsof er geen 

coronacrisis is. We beleven de grootste sanitaire crisis die we ooit hebben meegemaakt en een 

enorme weerslag heeft op de economie en de ongelijkheid in onze samenleving. We weten dat 

en horen het elke dag op het nieuws. Wat bespreken we vandaag? Een plan van 220.000 euro 

dat tot in 2025 ongewijzigd blijft. Dat slaat nergens op en staat volledig los van de realiteit. 

  

Collega Bianca Debaets zegt dat het plan een kopie lijkt te zijn van het vorige. Ze is tevreden 

en vindt het een goed plan. De realiteit is echter dat de armoede en de kinderarmoede in onze 

stad zijn gestegen. Men verwijst hier naar een visietekst over armoedebestrijding uit 2014. Het 

is duidelijk dat dit plan toen al schromelijk tekort schoot. We doen gewoon voort alsof er niets 

aan de hand is en de armoedecijfers niet stijgen, alsof er geen coronapandemie is. Elk gebrek 

aan ambitie om kinderarmoede daadwerkelijk te bestrijden moeten wij als oppositie 

bekritiseren. Ik kan dit plan onmogelijk steunen. 

 

Mevrouw Hilde Sabbe (one.brussels-sp.a): Ik wil me aansluiten bij het betoog van de heer 

Jan Busselen. Het mag allemaal wat ambitieuzer. Kinderarmoede mag men niet los zien van 

armoede in het algemeen. Ik mis de scoop in dit plan. We weten allemaal dat kinderen die in 

armoede opgroeien in arme gezinnen opgroeien. Ik mis het bredere perspectief. Hoe gaan we 

de armoede in Brussel bestrijden? Er is heel veel armoede. Ik heb wel veel lovende initiatieven 

gehoord, maar het probleem is veel omvattender. 

 

Iedereen weet dat het armoedeprobleem door de coronacrisis is toegenomen. We moeten 

inderdaad ambitieuzer zijn. De coronacrisis heeft de kinderarmoede nog doen toenemen. 

 

De coronacrisis heeft een verdere toename van de armoede en de kinderarmoede 

teweeggebracht en daarom is meer ambitie aangewezen, al wil ik niet zeggen dat ik het geen 

goed plan vind. Alle initiatieven zijn lovenswaardig en hebben een bestaansreden. Het probleem 

is echter zeer groot en daarom mag onze ambitie ook wat groter. 

 

De voorzitter: Armoedebestrijding is heel belangrijk. Toen ik jong was, had ik op een gegeven 

ogenblik geen 20 frank om de zwemles te betalen. Ik werd uitgelachen, maar mijn leerkracht, 

de heer Bruyère, noteerde gewoon dat ik had betaald. Dat is de attitude van sommige 

leerkrachten, die begrijpen dat ze een kind dat armoede lijdt, niet voor de rest van de klas te 

kijk mogen zetten. 

 

Ik zeg vaak aan ongeletterde ouders dat ze hun kinderen geen brieven van deurwaarders mogen 

laten voorlezen. Ik moest vroeger vaak zulke brieven lezen voor mijn vader. Misschien had hij 

een oplossing voor het probleem, maar dat zei hij me niet, waardoor ik met de wetenschap dat 

de deurwaarder later op de dag onze meubels in beslag kwam nemen, naar school moest. Het 

was daardoor bijna onmogelijk om mij te concentreren. Daarmee wil ik duidelijk maken dat 

armoede nooit gemakkelijk is. Het is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van attitude. 

 

Voor het overige is 220.000 euro weinig geld, maar het is extra geld en alle nieuwe initiatieven 

om armoede te bestrijden, zijn meer dan welkom. We zoeken vaccins tegen alle mogelijke 

aandoeningen, maar een vaccin tegen armoede is er nog altijd niet. Ik hoop dat we hiermee een 

stap in de goede richting zetten. 
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Mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter: Bedankt voor al uw bijdragen en de 

persoonlijke getuigenis van de voorzitter.  

 

Het is heel belangrijk om ervaringsdeskundigen bij het beleid te betrekken. Daarom hebben we 

de structurele middelen voor het Brussels Armoedeplatform, ook verhoogd. 

 

Omvat dit plan alles wat we rond kinderarmoede gaan doen? Neen. Ik heb dat ook in de 

inleiding gezegd. We krijgen 220.000 euro van Vlaanderen om een kinderarmoedeplan op te 

stellen. Zou dat meer mogen zijn? Zeker! Kan de VGC meer doen? Zeker, en dat doet ze ook.  

 

Er is niet alleen dit plan, we willen ook dat de VGC de tussenschakel wordt die de andere 

overheidsinstellingen samenbrengt, zodat Vlaanderen en de VGC niet elk een eigen beleid 

voeren. Daarom enten we het algemene armoedeplan van de VGC, dat we hier zullen 

voorstellen, op het gecoördineerde gezondheids- en welzijnsplan van de GGC, Brussels takes 

care, dat tegen mei 2021 klaar moet zijn. Dit is dus niet alles wat de VGC doet, want er volgt 

nog een belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding. 

 

Zoals de heer Fouad Ahidar al zei, moeten we alle zeilen bijzetten. Daarom aanvaarden we de 

middelen van Vlaanderen in dank en doen we een voorstel om ze in te zetten. Mag Vlaanderen 

meer geld geven? Natuurlijk. Pleit u vooral allemaal mee voor een verhoging van de middelen.  

 

De VGC moet bekijken hoe ze de inzet van middelen kan laten aansluiten bij haar visie op 

Brussel. Dat kwam eind vorig jaar al ter sprake, toen het over het strategische meerjarenplan 

ging. 

 

Het is geen nieuw plan, omdat we de dingen die eerder zijn opgebouwd niet zomaar overboord 

willen gooien, maar na evaluaties zijn er, onder andere in samenspraak met de adviesraad, 

dingen bijgestuurd. 

 

Ik ben het met u eens dat er meer toegankelijke kinderopvang moet komen. We moeten de 

drempels om kinderen naar het kinderdagverblijf te brengen, uit de weg ruimen. Mensen 

moeten de juiste opleiding krijgen om met kinderen in armoede om te gaan, zodat ze de sociale 

dimensie van de kinderopvang vorm kunnen geven. 

 

De kinderopvang is een belangrijke hefboom waardoor mensen een opleiding kunnen volgen 

of kunnen gaan werken, maar ook om kinderen in armoede toekomstkansen te geven. Armoede 

is complexer dan het al dan niet hebben van een baan, want er zijn ook werkende mensen die 

in armoede leven. Het Vlaams decreet Kinderopvang beschouwt de kinderopvang dan ook 

ruimer dan als van louter economisch nut. Het is belangrijk dat ook het sociale aspect telkens 

een plaats krijgt. 

 

Het decreet bevat een aantal indicators en voorrangsregels, die echter niet voor elk 

kinderdagverblijf dezelfde zijn. Elk kinderdagverblijf mag volgens de Vlaamse regels, die 

Vlaams minister Wouter Beke bepaalt, zijn eigen toelatingsbeleid voeren. Iets wat het Lokaal 

Loket Kinderopvang in Brussel ondersteund. De VGC helpt dat beleid te optimaliseren en 

stimuleert het gebruik van het aanmeldingssysteem van het Lokaal Loket Kinderopvang, zodat 

kinderdagverblijven daarin kunnen aangeven hoe ze gezinsdiversiteit nastreven. De formele 

toelatingsvoorwaarden staan echter in het decreet en die kan alleen het Vlaams Parlement 
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wijzigen. Wij proberen die voorwaarden zo goed en zo kwaad als het gaat te vertalen en de 

sector daarin bij te staan. 

 

Er moet natuurlijk nog meer gebeuren. Zo luiden we voortdurend de alarmbel over het behalen 

van de Brusselnorm in alle beleidsdomeinen. Voor de kinderopvang hebben we net een 

overeenkomst voor capaciteitsuitbreiding met de Vlaamse overheid gesloten. Die omvat een 

voorafname van 10%, het dubbele van de Brussel-norm van 5%. Als de middelen voor heel 

Vlaanderen en Brussel niet volstaan, zal 10% natuurlijk ook niet toekomen. Het principe is 

niettemin belangrijk. 

 

De lokale netwerken van de Huizen van het Kind werken verder voortdurend aan de 

vernieuwing van het aanbod en grotere toegankelijkheid. Op een aantal locaties geeft een 

pamperbank materiële ondersteuning en wordt de link met steun voor het hele gezin gelegd. In 

2021 krijgen een aantal initiatieven rond zwangerschap uitbreiding. 

 

In 2021 komt er ook een Vlaamse projectoproep voor vernieuwende projecten in de preventieve 

gezinsondersteuning. Brussel zal zich daarbij aansluiten. De doelstellingen zijn integratie en 

inburgering, opvang en onderwijs, werkgelegenheid, opleiding en armoedebestrijding. Het Huis 

van het Kind zal op de projectoproep ingaan. We laten dus geen kans voorbij gaan om extra 

middelen te verkrijgen, maar dan wel telkens volgens dezelfde visie. 

 

In verband met het subsidiereglement voor gezondheidsinitiatieven in het onderwijs waren er 

een aantal losstaande acties, die op zich waardevol waren, maar een duurzaam 

gezondheidsbeleid op school in de weg zaten. We voeren die acties wel af, maar sturen ze 

tegelijk bij.  

 

Tegen het voorjaar moet er een alternatief zijn. Omdat het met indieningsrondes werkt, werden 

er eind november nog een aantal projecten onder het huidige reglement gestart en die worden 

nog afgewerkt. Het alternatief moet concretere en duurzame resultaten opleveren. 

 

Het Huis van het Kind blijft overal actief met een universeel aanbod. In 5 specifieke wijken 

waar de nood hoog is, gaan we meer doen om vanuit de VGC het verschil te maken. Als de 

aanpak succesvol blijkt en we de nodige middelen vinden, kunnen we hem naar andere wijken 

uitbreiden. 

 

Collegelid Sven Gatz: Ter ondersteuning van de collegevoorzitter wil ik eerst enkele 

voorafgaande politieke bedenkingen formuleren naar aanleiding van de kritiek op dit 

armoedeplan. 

 

Het gaat om een decretale verplichting ten aanzien van Vlaanderen, maar u moet de strijd tegen 

de armoede die het College en andere Brusselse instellingen voeren, breder zien. Voor 

sommigen zal zelfs dan de lat nooit hoog genoeg liggen, maar u moet weten dat 1/3 van de 

middelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de coronacrisis uitgeeft, 

via de GGC naar sociale initiatieven gaat. Dat is meer dan in de andere gewesten. 

 

In ons vreemde concurrentiefederalisme wordt er altijd vergeleken, waardoor elk gewest 

uiteindelijk niet doet wat het zelf wil, maar doet wat de andere gewesten doen. Dat werkt niet. 
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Van de honderden miljoenen coronasteun gaat 2/3 naar economische steun. Ook daarmee 

bestrijden we armoede, want de steun komt veel kleine bedrijven en zelfstandigen ten goede.  

 

Een derde van dat bedrag gaat via de GGC naar armoedebestrijding. Ik sta open voor kritiek en 

u mag zeggen dat we te weinig doen, maar er zijn duidelijke lijnen uitgezet.  

  

Die 200.000 euro die in het kader van dit Vlaamse decreet wordt ingediend, is daar ook een 

kern van, maar ook niet meer. Zo moet het ook voor het onderwijs bekeken worden. De dingen 

die over het onderwijs in het plan staan, zijn de volgende. Enerzijds is er duidelijk de 

communicatie naar de ouders om de kleuterparticipatie te verhogen en te versnellen en kinderen 

niet alleen vroeger maar ook regelmatig naar de kleuterklas te laten gaan. Dat staat er puur in 

het kader van de communicatie in. Ook willen we het inschrijven vergemakkelijken, maar dat 

zijn maar kleine bedragen. Als ik de bedragen bekijk die we mee inbrengen binnen het 

Armoedeplan vanuit het onderwijs, dan gaat dat over tienduizenden euro’s, terwijl de zaken die 

we doen, breder zijn dan alleen dat.  

 

Over de kleuterparticipatie zijn we het kamerbreed eens in deze Raad. Hoe vroeger je naar 

school kan gaan, hoe sneller armoede mee kan bestreden worden. Het is geen waterdichte 

mechanische relatie of causaliteit, maar er is in elk geval een correlatie. We zien dat meer en 

meer scholen die weg opgaan om zich in het aanbod van het College in te schrijven. Vandaag 

zijn dat 62 scholen die mee het materiaal aanvragen om ouders gemakkelijker te bereiken. We 

hebben ook de communicatietools via die website verbeterd en verhoogd, en we gaan dat ook 

verder integreren in de reguliere werking van de scholen. De armoedeconsulent binnen het 

Onderwijscentrum Brussel zat vroeger ook in armoede en kan op die manier verborgen 

valkuilen, die mensen vanuit de middenklasse niet altijd zien of helemaal niet zien, mee 

overwinnen. Die persoon zit ook mee in die constante ondersteuning van die scholen. Zelfs al 

is er daar nog een lange weg af te leggen, toch denk ik dat we daar nog altijd duidelijk 

vooruitgang boeken en in elk geval nog kunnen boeken.  

 

Wat dat inschrijven betreft, zorgen we ervoor om de soms ondoorzichtige mechanismen die 

achter het decreet zitten van de verschillende voorrangsgroepen binnen Brussel toch een plek 

te laten vinden in de scholen, ook voor de niet-voorrangsgroepen en dus het bredere publiek. 

We zorgen ervoor dat we dat vertalen in het Frans en in het Engels. We hebben de communicatie 

nog wat verbeterd omdat een aantal fysieke infomomenten niet meer mogelijk zijn door corona. 

We hebben dat nu met een filmpje proberen te doen en ook het Lokaal Overlegplatform (LOP) 

Brussel probeert de scholen, de kinderdagverblijven, de bibliotheken en de gemeenschapscentra 

meer ondersteuning te bieden. Dus ook daar doen we meer dan vroeger en proberen we iedereen 

zoveel mogelijk informatie te geven om ingeschreven te geraken.  

 

Daarnaast hebben we extra subsidies vrijgemaakt en een nieuw reglement opgesteld voor de 

binnenschoolse opvang. Het is de bedoeling dat we de schoolfactuur voor de ouders verlagen. 

Ook voor educatieve initiatieven voor scholen met een groter kansarm publiek hebben we extra 

financiële inspanningen gedaan. Ik heb mevrouw Els Rochette daarop begin december 

geantwoord. Mevrouw Bianca Debaets, ik heb ondertussen nog geen nieuwe elementen over 

hoe dat allemaal in de scholen uitgerold wordt. Er is een tussenkomst om de schoolkosten van 

kwetsbare kinderen te drukken in het kader van corona en we gaan bekijken in welke mate we 

dat moeten of kunnen voortzetten daarbuiten. Ik ga niet blijven verwijzen naar mijn antwoord 

op de vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette, maar op een gegeven moment wil ik zien 
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hoe die scholen met die middelen werken en welk soelaas dat brengt. We moeten dat nog wat 

tijd geven. De middelen zijn nog maar net in de scholen aangekomen.  

 

Daarmee heb ik het belangrijkste gezegd. Er zijn nog een paar andere zaken waarmee we de 

taalsituatie van ouders proberen te vergroten met de ondersteuning van het Huis van het 

Nederlands en ook Brusselleer, het centrum voor basiseducatie. Er zijn nog enkele andere zaken 

die we in de breedte daarrond doen. 

 

Ik begrijp de kritiek van sommigen. Ik ben minder geïnteresseerd in de kritiek van anderen dat 

het vroeger anders werd gedaan. Daar deel ik de mening van de heer Pepijn Kennis dat dat 

interessant is voor de raadsleden, maar dat er buiten deze Raad daarin geen hond geïnteresseerd 

is. Sommigen zeggen dat het een beetje hetzelfde is als vroeger. Er zijn dan ook geen honderd 

en een manieren om armoede te bestrijden. 

 

De kern van het plan dat vandaag wordt voorgelegd, is een goede kern, maar weet dat er aan 

die kern andere dingen vasthangen. Misschien is het inderdaad zinvol – dat zal enige tijd vragen 

- dat we vanuit de kern van de eerder beperkte middelen die in het armoedeplan als dusdanig 

zitten, een schema maken van welke andere zaken daar binnen de VGC in de verschillende 

beleidsdomeinen en ook binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en 

zelfs binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog aan vasthangen. Dat lijkt me wel zinvol 

om te doen. Ik laat in het midden of dat binnen de VGC dan wel de GGC moet gebeuren. 

Misschien moeten we dat wel doen. We moeten meer en meer beginnen spreken over die 

geïntegreerde aanpak over de grenzen van de instellingen heen en dat wil ik met mijn 

tussenkomst binnen de VGC met onderwijs en buiten de VGC met de andere instellingen 

benadrukken.  

 

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Ik zal kort zijn want de discussie duurt al lang en er 

staat nog veel op de agenda. Ik hoor een aantal collega’s zeggen dat kennis van de taal niet 

belangrijk is. En dan begrijp ik het niet meer. Ik denk dat kennis van de taal, het Nederlands en 

het Frans, uitermate belangrijk is net als werk vinden. Voor sommige collega’s is dat 

huisvesting. Dat is uiteraard belangrijk net als onderwijs, maar iemand aan het werk krijgen 

lijkt me ook een van de meeste belangrijke zaken om uit de armoede te geraken. Is daarmee 

alles opgelost? Uiteraard niet. Er wordt ook verwezen naar de ‘working poor’. Maar als je geen 

werk hebt, is dat alleszins al een grotere garantie dat je in armoede terechtkomt. Ik denk dat er 

nog lacunes zijn.  

 

Misschien moeten we de oefening, waarover collegelid Sven Gatz spreekt, inderdaad maken en 

de puzzelstukken bij elkaar leggen: de VGC, de GGC en het Gewest. Voeg er dan ook de 

Vlaamse Gemeenschap aan toe. Het lijkt me logisch dat we die dan ook niet vergeten. Je mag 

op zijn minst niet vergeten wat de Vlaamse Gemeenschap hier rechtstreeks met onderwijs doet 

en dan ook inzet op armoede. Dat is een goede oefening. We moeten geïntegreerd werken en 

kijken op welke partnerschappen er nog meer ingezet kan worden, bijvoorbeeld met de 

OCMW’s, de gemeenten enzovoort. Waar kan de VGC haar rol nog meer spelen? Dat is een 

belangrijke oefening die wat mij betreft zou mogen gebeuren.  

 

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen): Ik zou cynisch kunnen repliceren en zeggen dat ik 

de collega’s begrijp en volg, maar als de reden om dit niet goed te keuren is dat de middelen en 

de plannen in schrijnend contrast staan met de uitdagingen, dan zou ik zeggen dat dat altijd het 

geval zal zijn met de VGC. De VGC heeft nu eenmaal heel beperkte middelen, een heel beperkt 
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personeelskader en heel beperkte bevoegdheden in vergelijking met de uitdagingen en rekent 

daarom ook altijd op de andere partners, op Vlaanderen dat meer geld geeft of rechtstreeks 

investeert en op de GGC die zelf aan het werk gaat. Als dat uw diepe overtuiging is, dan zou ik 

u cynisch kunnen uitnodigen om in plaats van dit plan niet goed te keuren, tegen het bestaan 

van de VGC te stemmen. Ik zal dat niet zeggen want voor je het weet, heeft iemand daarover 

getweet en word ik hier verkeerdelijk geciteerd.  

 

Ik ben heel enthousiast over wat de VGC doet en over dit plan, ook al is het beperkt. Ik blijf op 

mijn honger zitten voor wat er nadien komt, maar ik ben zeker dat er nog zaken zullen gebeuren. 

De collegevoorzitter is daarover heel duidelijk geweest. Ik moedig al mijn collega’s aan om 

ook in de andere assemblees daarvoor te blijven pleiten en dat ook aan Vlaanderen te vragen. 

In het Brussels Parlement doen we allemaal ons best om de middelen voor armoedebestrijding 

hoog te houden en los van de hokjes van de instellingen te werken zodat het beleid van de VGC 

complementair is aan dat van Vlaanderen, van de GGC en van de Franse Gemeenschap. Het is 

een complex gewest, maar als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we het probleem 

aanpakken en ervoor zorgen dat de verhalen die onder meer collega Fouad Ahidar vertelde, 

minder en minder gebeuren en ooit totaal verdwenen zullen zijn.  

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik dank de collegeleden voor hun 

omstandige antwoorden, maar jammer genoeg hebben ze niet echt kunnen overtuigen om mijn 

mening of mijn stemgedrag te herzien. Zoals gezegd zijn de middelen bijzonder beperkt en 

moeten ze dan ook heel efficiënt worden ingezet en ze moeten worden ingezet vanuit de juiste 

premisse en doelstellingen. Jammer genoeg is dat wat mij betreft niet altijd het geval.  

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Voor Open Vld zijn de antwoorden heel duidelijk 

en we steunen en ondersteunen dit plan. We geloven dat als we doorzetten op deze manier, we 

inderdaad nog meer of alles kunnen doen om de Brusselnorm te halen en zeker als we daar apart 

ook nog voor gaan ijveren. Voor Open Vld is dit plan in orde.  

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a): Het kan altijd meer en meer. Die ambitie moeten 

we blijven houden, maar elke actie die kinderarmoede tegengaat, is er een die we sowieso 

steunen. Ik onthoud ook het voorstel van collegelid Sven Gatz om de kern van het plan uit te 

breiden en meer de geïntegreerde aanpak te benadrukken en te tonen in de toekomst. 

One.brussels-sp.a  keurt het plan in elk geval goed en wenst u veel succes met de uitvoering 

ervan.  

 

De heer Pepijn Kennis (Agora): Ik heb niet veel toe te voegen, ik sluit me opnieuw aan bij 

wat enkele collega’s hebben gezegd. De armoede is een structureel probleem dat structureel 

aangepakt moet worden. Dat is het belangrijkste. Ik herinner me een tweet van een paar dagen 

geleden waarin een therapeut zegt dat ze sinds corona veel meer nieuwe klanten over de vloer 

krijgt die in armoede zitten en daardoor psychische problemen hebben en psychotherapie kan 

helpen, maar dat die mensen gewoon geld nodig hebben. Dat toont welk soort structurele 

problemen er zijn. Kinderopvang en andere manieren om kinderarmoede te bestrijden kunnen 

zeker helpen, maar we moeten bij een geïntegreerde aanpak van armoede, zeker in deze 

sanitaire crisis, kijken naar werkgelegenheid, huisvesting en dergelijke structurele maatregelen.  

 

Nogmaals, ik weet dat het niet de bevoegdheid van dit College is en dat we hier dus weinig aan 

kunnen doen, maar het is belangrijk om een geïntegreerd plan te hebben en om aan structurele 

oplossingen te werken.  
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De heer Jan Busselen (PVDA): De bevestiging dat dit plan tekortschiet is goed. Erkenning is 

een eerste stap in de richting van een oplossing voor een aanslepend probleem. Ik ben ook 

verheugd over de wil om samen met alle overheden de integrale oefening te maken. Dat wordt 

immers cruciaal in de komende jaren. 

 

De middelen zijn beperkt, maar het College kan zich niet blijven verstoppen achter de partners. 

Zolang het probleem niet volledig op tafel ligt en zolang niet bepaald werd welke overheid welk 

deelprobleem zal aanpakken of hoe ze zullen samenwerken, zal de cynische realiteit blijven dat 

er eerder achteruitgang wordt geboekt dan vooruitgang. 

 

Ik wil de heer Juan Benjumea Moreno er ook wijzen dat mijn tegenstem niets te maken heeft 

met cynisme, maar alles met mijn verontwaardiging over de onaanvaardbare armoede die 

toeneemt in het vijfde rijkste gewest. Dat is een groot verschil. 

 

De heer Juan Benjumea Moreno (Groen): Ik heb niet gezegd dat de heer Jan Busselen of 

andere collega’s cynisch zijn of dat hun tegenstem een teken van cynisme zou zijn. Ik heb 

gezegd dat wie cynisch is tegen alles zou kunnen stemmen waarover in de Raad wordt gestemd. 

Oplossingen zullen altijd in schrijnend contrast staan met de uitdagingen, net omdat de VGC 

beperkte middelen heeft. Ik beticht echter niemand die tegen dit plan zou stemmen van cynisme. 

 

- De algemene bespreking is gesloten. 

 

Stemming 

 

Het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 wordt aangenomen met 11 stemmen voor, 2 

leden hebben neen gestemd, 4 leden hebben zich onthouden. 

 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Bianca Debaets, Carla Dejonghe, Soetkin 

Hoessen, Els Rochette, Hilde  Sabbe,  Lotte  Stoops,  Guy  Vanhengel,  Arnaud  Verstraete, 

Khadija  Zamouri, Fouad Ahidar 

Hebben  neen  gestemd:  Jan  Busselen,  Dominiek  Lootens-Stael 

Hebben zich onthouden: Cieltje  Van  Achter,  Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten, 

Pepijn Kennis 

 

 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025: de vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 

2021-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse  

decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 

 

Collegelid Pascal Smet: Ik had een volledige toelichting voorbereid, maar aangezien we al een 

tijd aan het vergaderen zijn, zal ik me tot de essentie beperken. Ik ga er immers van uit dat 

iedereen de tekst heeft gelezen. De uitgebreide toelichting kan dan worden toegevoegd aan het 

verslag. (Instemming) 

 

Dit Jeugd- en Sportbeleidsplan is beperkt. Het moet immers worden samen gelezen met het 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025, waarvan het een bijlage is. Voor beide plannen beperken 

we ons tot de decretale vereisten. Het echte plan is immers opgenomen in het Strategisch 

Meerjarenplan 2021-2025. Als enige overheid moet de VGC deze aparte documenten nog 
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opmaken. We hopen dat Vlaanderen op termijn deze decretale verplichting zal afschaffen 

aangezien het toch eerder als planlast kan worden omschreven. 

 

Het is enkel het Jeugd- en Sportbeleidplan dat door de Raad moet worden goedgekeurd. Voor 

het lokaal cultuurbeleid volstaat het globaal Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 wel. Ook de 

Erfgoedconvenant moet niet aan de Raad worden voorgelegd – daarvoor volstaat een 

Collegebeslissing – maar het leek ons logisch om dit dan ook aan de Raad te bezorgen. 

 

Deze plannen zijn dus geënt op het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 dat we eind vorig jaar 

bespraken. Participatie en beleidsinspraak zitten voldoende in het DNA van onze 

beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport. Er zijn 8 zorgvuldig samengestelde adviesraden en 

werkgroepen. Er is dus een permanent stadspanel van meer dan 210 personen dat regelmatig 

samenkomt en duidelijk de vinger aan de pols van het beleid houdt. Daarnaast zijn er ook nog 

de 22 gemeenschapscentra met elk hun raden van bestuur. 

 

Inzake het Jeugdbeleidsplan vraagt Vlaanderen 3 grote prioriteiten: ondersteuning van het 

jeugdwerk, bevordering van de participatie en in het bijzonder van kinderen en jongeren in 

maatschappelijk kwetsbare posities en ten slotte het voeren van een beleid met aandacht voor 

de jeugdcultuur. Vlaanderen heeft daar een subsidie van ongeveer 1 miljoen euro voor veil. De 

VGC investeert daarnaast zelf nog eens 4 miljoen euro. 

 

Uiteraard ondersteunen we sterk het jeugdwerk in Brussel, onder andere via 14 regionale 

partners als Foyer, FIX, D’Broej, Cultureghem, ABC of JES. We hebben ook een volledig 

traject opgesteld om nieuwe overeenkomsten tot stand te brengen en er werden beleidsplannen 

opgesteld en plaatsbezoeken georganiseerd. 

 

Voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare posities bieden we structurele 

ondersteuning, met onder meer D’Broej, Foyer en Circus Zonder Handen. We willen ook 

verbinding maken met jongeren met diversiteit uit het Nederlandstalig onderwijs om ze via ons 

jeugdbeleid aansluiting te laten vinden. Daar willen we tijdens deze regeerperiode zeker op 

verder werken. 

 

Als het gaat over aandacht voor jeugdcultuur kunnen we verwijzen naar projecten als 

Kunstenaar in de Klas of het jongerenfonds À Fonds. Uiteraard bevat het meerjarenplan al veel 

punten om van Brussel een kind- en jeugdvriendelijk stadsgewest te maken. Ook de Jeugdraad 

wordt uitdrukkelijk betrokken. In zijn advies laat de Jeugdraad weten dat ze op het vlak van 

inspraak en participatie de inspanningen waardeert die de VGC heeft gerealiseerd. De jeugdraad 

vraagt om die inspanningen aan te houden bij de uitvoering van het plan en om betrokken te 

worden als transversaal adviesorgaan voor alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Mijn 

beide collega’s hebben daar ook mee toegestemd. De Jeugdraad stelt ten slotte ook een grote 

overlap vast tussen hun standpunten in hun memorandum en de doelstellingen en actieplannen 

en geeft dus een positief advies over dit armoedebestrijdingsplan. 

 

Ook voor het Sportbeleidsplan moet een apart plan worden opgesteld met een beschrijving van 

de doelstellingen en een financiële prognose. De Sportraad heeft er een advies over gegeven 

dat door de Raad moet worden goedgekeurd. Uiteraard schrijft de VGC zich in de 4 Vlaamse 

beleidsprioriteiten in. Vlaanderen geeft een subsidie van 773.000 euro en daarnaast budgetteert 

de VGC zelf nog eens 132.000 euro, naast het totale VGC-budget van 3,5 miljoen euro. 
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De sportverenigingen, de Sportraad en andere partners gaven ons natuurlijk input. Er kwam ook 

een positief advies van de Sportraad, dat de raadsleden ongetwijfeld al hebben kunnen lezen. 

De Sportraad pleit overigens voor meer administratieve vereenvoudiging. We zijn het daar 

100% mee eens. Een VGC-meerjarenplan en een apart VGC-Sportplan is te complex en vraagt 

bijkomende administratie. 

 

Ook voor het Erfgoedplan, dat zoals gezegd niet moet worden goedgekeurd door de Raad, 

volgen we wat Vlaanderen ons vraagt. We hebben alle relevante stakeholders gecontacteerd, 

namen een tevredenheidsenquête af en organiseerden digitale sessies. Op basis daarvan heeft 

de Werkgroep Erfgoed een dialoog gedaan met de stakeholders en formuleerde de cultuurraad 

een voorstel. De accenten daarvan zijn: inzetten op erfgoedzorg, zowel voor het roerend als het 

immaterieel erfgoed, het sensibiliseren rond cultureel erfgoed, zowel voor ruim publiek als 

specifieke doelgroepen, participatief werken en het leggen van verbindingen en bruggen 

bouwen. 

 

We hebben een totaalbudget van 1 miljoen euro, waarvan de helft bestaat uit een subsidie van 

Vlaanderen. 

 

Dat is de essentie van de 3 plannen. We hebben dat eind vorig jaar allemaal al besproken naar 

aanleiding van het strategisch meerjarenplan. Het gaat hier om een detail daaruit dat we formeel 

moeten bezorgen aan de Vlaamse Gemeenschap om de subsidies te kunnen krijgen en ons 

beleid – aangevuld met onze eigen middelen – uit te kunnen voeren. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Het collegelid merkt op dat het plan rechtstreeks 

voortvloeit uit het strategisch meerjarenplan. Er zijn inderdaad heel wat elementen die 

terugkeren, maar er zijn ook enkele nuttige toevoegingen die onze fractie wel kan steunen, 

terwijl we meer kritiek hadden op het strategisch meerjarenplan. De tekst die we vandaag 

bespreken, kunnen we helaas ook niet goedkeuren. Daarvoor heb ik nog te veel vragen. 

 

Werd dit document reeds voorgelegd aan de Vlaamse Regering of is er reeds een overleg 

geweest? Is er een advies van de Vlaamse Regering? Wat zullen de volgende stappen zijn bij 

de verdere afhandeling van dit document? Welke documenten – naast het investeringsplan en 

de meerjarenbegroting – kunnen we nog verwachten in het kader van het strategisch 

meerjarenplan? 

 

Tot mijn grote spijt moet ik benadrukken dat een aantal gemeenten in Brussel nog steeds geen 

Nederlandstalige jeugdwerking hebben. Ze ontplooien niets voor de Nederlandstalige jeugd of 

hebben een zwaar disproportioneel aanbod in vergelijking met het Franstalig aanbod. Op deze 

manier kunnen Nederlandstalige kinderen niet actief deelnemen aan het lokale jeugdleven, 

tenzij ze Frans spreken. Deze week hebben we het taalrapport van de vice-gouverneur 

besproken en dit is dus een concreet voorbeeld van hoe discriminatie bij benoemingen nefast is 

voor alle Nederlandstaligen. Onze jeugd moet alle kansen krijgen om Nederlands te leren, niet 

alleen op school, maar zeker ook daarbuiten. Omdat dit een echt doorleefde taalbeheersing 

creëert en ook een gemeenschapsdenken, cruciaal in onze versnipperde stad. 

 

De VGC moet een proactieve rol innemen voor die gemeenten. De Nederlandstalige jeugd heeft 

recht op een gemeentelijke jeugdwerking. Kan het collegelid een overzicht geven van de 

Brusselse gemeenten die een actieve Nederlandstalige jeugdwerking hebben? Hoe vertaalt zich 

dat in de praktijk? Zijn er gemeenten die plannen hebben om een lokale Nederlandstalige 
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jeugdwerking op te zetten? Welke gemeenten blijven weigerachtig staan ten aanzien van een 

lokaal Nederlandstalig jeugdbeleid? Ik verwijs hier uitdrukkelijk naar de 27 Vlaamse schepenen 

en OCMW-voorzitters in de 19 Brusselse gemeenten. Die 19 gemeenten hebben dus wel 

degelijk een Vlaamse vertegenwoordiging, waar ook veel middelen mee gepaard gaan, terwijl 

er soms niet eens een Nederlandstalige jeugddienst bestaat. Dat is schandalig. Sommige 

Vlaamse partijen zitten al decennia in de gemeentelijke meerderheden, maar gewoon niets 

realiseren voor een Nederlandstalig aanbod. Er zou meer verantwoording moeten worden 

gevraagd aan die Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters over hoe ze die middelen besteden, 

zeker ten aanzien van het jeugdbeleid. Ik roep het collegelid op om een proactieve rol in te 

nemen ten aanzien van de gemeenten en meer op hun verantwoordelijkheden te wijzen om dat 

Nederlandstalig aanbod te ontwikkelen. Het collegelid moet actief het overleg opstarten en erop 

toezien dat na 40 jaar Brussels Hoofdstedelijk Gewest eindelijk alle gemeenten een 

Nederlandstalig aanbod zouden ontwikkelen. 

 

Inzake sport maakt het document een koppeling tussen VGC-doelstellingen en de Vlaamse 

beleidsprioriteiten. Het is niet de bedoeling dat de subsidies voor infrastructuur hier worden 

ingezet. Mijn grootste bedenking is wanneer we meer duidelijkheid krijgen over de VGC-

investeringen in sportinfrastructuur? Het algemeen strategisch meerjarenplan was hierover ook 

al zo vaag. De lat lag nog nooit zo laag. In dit document zie ik helaas weinig beterschap. 

 

De VGC-doelstelling 6.1.4 – investeren in sportinfrastructuur – verwijst nog naar het Coovi-

sportcomplex. Ondertussen weten we dat het College niet meer achter dit project staat en dat 

het geld voor dit project niet zomaar doorgeschoven kan worden naar een ander project, want 

dat is decretaal onmogelijk. Heeft het College reeds het nieuwe project Abattoir ingediend? In 

welke fase bevinden we ons? Binnenkort lopen de deadlines af. 

We hebben deze discussie uitgebreid gevoerd tijdens de bespreking van het strategisch 

meerjarenplan. Toen heeft collegelid Sven Gatz uitdrukkelijk beloofd dat hij het hele dossier 

zou bezorgen en dat daar zeker geen smoking gun in gevonden zou worden. Ondertussen is het 

bijna een maand later en ik heb nog niets ontvangen. Ik vind het belangrijk dat die documenten 

effectief openbaar worden gemaakt en dat we kunnen achterhalen waarom dat Coovi-

sportcomplex niet gerealiseerd wordt. 

 

Ook over Stadspiratie had ik aanvullende informatie gevraagd en dat werd ook uitdrukkelijk 

beloofd door het College. Ik werd toen beschuldigd van fake news naar buiten te brengen. 

Ondertussen is er nog altijd geen duidelijkheid gecreëerd. Ik heb ook geen enkele toelichting 

ontvangen over de cijfers die gewoonweg niet klopten en waarom het project Stadspiratie geen 

afspiegeling was van de Brusselse realiteit. 

 

Er is weinig aandacht om via sport het Nederlands te versterken of om bepaalde initiatieven in 

een niet-schoolse context te stimuleren. Vzw De Rand heeft nog niet zo lang geleden het project 

Boost opgestart om Nederlandstalige sportactiviteiten in de Vlaamse Rand te stimuleren, met 

onder andere Kim Gevaert als ambassadrice. Het is toch wel opvallend dat de VGC niet veel 

aandacht aan dit thema schenkt in haar beleidsplan. Ik zou verwachten dat men hier in Brussel 

sterker kan op inzetten. Er zijn belangrijke sporters in onze stad die kinderen en jongeren 

kunnen inspireren om meer aan sport te doen en om tegelijkertijd de rol van het Nederlands op 

de kaart te zetten. Daar is nog heel wat mogelijk. 

 

Tot slot vind ik het engagement om het aantal Nederlandstalige sportclubs of nieuwe 

initiatieven inzake sportclubs volop te ondersteunen, niet heel geloofwaardig. Kan het 
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collegelid hier niet wat meer toelichting bij geven? Wat zijn de concrete doelstellingen tegen 

het einde van de regeerperiode? 

 

In Brussel zijn verschillende overheden bevoegd voor cultureel erfgoed. Vanuit de Vlaamse 

Gemeenschap is er een cultuurerfgoed-decreet dat de werking regelt. Ik was helaas ook wel wat 

verbaasd toen ik las dat er aan Franstalige kant geen dergelijk instrument bestaat. Daardoor 

krijg ik nog meer argwaan ten opzichte van de ordonnantie inzake roerend en immaterieel 

erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waarom heeft de Franse Gemeenschap en de 

Cocof geen erfgoedwerking? Is het een doelbewuste keuze om de promotie van de “Brusselse 

identiteit” te bevorderen? Ik vind het zorgwekkend dat de VGC hier zo makkelijk in meegaat. 

Het Vlaams Comité voor Brussel vecht deze gewestelijke ordonnantie aan bij het 

Grondwettelijk Hof, omdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw een loopje neemt met 

de bevoegdheidsverdeling. Dat stelt ook de Raad van State vast in haar advies. Hoe positioneert 

het College zich in deze discussie? 

 

Hoe staat het met de subsidiëring van Vlaamse kunstenorganisaties in Brussel? Wat zijn de 

redenen waarom 13 Brusselse gemeenten niet deelnemen aan de erfgoedbank Brussel? Kan het 

collegelid de slotanalyse over de erfgoedbank Brussel verder toelichten? Hoe zal hij ervoor 

zorgen dat de gemeenten daar toch nog kunnen instappen? 

 

Verder heb ik ook nog heel wat bedenkingen over sociaal-cultureel werk, dat heel hard afwijkt 

van waar de Vlaamse Gemeenschap in Brussel voor staat. De promotie van het Vlaams en het 

Nederlands verdwijnt naar de achtergrond in het nadeel van de promotie van vele andere talen 

en culturen, allesbehalve het Nederlands. Dat vind ik een kwalijke evolutie. Welke criteria 

hanteert de VGC voor het subsidiëren van etnisch culturele verenigingen in het kader van het 

cultureel erfgoed? 

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen): Ik vind het positief dat al deze adviezen via de Raad passeren. 

Dat is transparant, ook al snap ik dat we de administratie willen beperken. Het is heel fijn dat 

we de adviesraden in het vizier krijgen en ook daardoor geïnspireerd kunnen worden. Het 

collegelid heeft mijn meest prangende vraag al beantwoord. 

 

Ik vond het al vreemd dat we een advies kregen van de Jeugdraad, Sportraad en inzake Cultureel 

Erfgoed, en niet Cultuur as such, maar dat is dus verduidelijkt. Daarbij aansluitend: wat gebeurt 

er eigenlijk echt met deze adviezen in Vlaanderen? Is dat gewoon een administratief vinkje of 

laat zij ook haar beleid hierdoor inspireren, versterkt door overlap, aangemoedigd door 

innovatie en participatie? Op welke manier sturen deze adviezen ook ons Brussels beleid bij, 

want bijsturen na analyse is goed bestuur, zoals Petra De Sutter al zei. 

 

Ik begin met jeugd. Het doet heel veel deugd om de eerste paragraaf te lezen. De Jeugdraad is, 

net zoals wij, positief over het feit dat de samenwerking tussen die verschillende 

beleidsdomeinen als een rode draad doorheen het hele strategische meerjarenplan loopt. De 

Jeugdraad vindt een jeugdtoets in het meerjarenplan en complimenteert de VGC dus met die 

transversale en inclusieve visie. De Jeugdraad is erkentelijk dat de Vlaamse besparingen 

gebufferd worden en waardeert de inspanningen die de VGC heeft geleverd. Toch blijft 

participatie een werk dat nooit af is. De Jeugdraad vraagt dan ook deze inspanningen aan te 

houden tijdens de implementatie. Dat lijkt mij een zeer terechte vraag. Hebt u al een idee hoe 

het College dit zal trachten te doen? Net als ik is de Jeugdraad heel blij met À Fonds en Circuit. 

De Jeugdraad vindt het opvallend dat er een zeer ruime definitie van de Brusselaar wordt 
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gehanteerd. Het is een inclusieve, ruime benadering, waar de Jeugdraad zich graag achter 

schaart.  

 

Er zijn wel nog zorgen over meertaligheid. De Jeugdraad is blij met de aandacht voor het thema, 

maar merkt op dat het niet makkelijk is om middelen te vinden voor een tweetalige werking. 

Denkt u dat hiervoor ruimte te vinden is, want in de stad Brussel neemt mevrouw Ans Persoons 

initiatieven waarbij over de muur wordt gekeken en samengewerkt met unusual suspects?  

 

Een belangrijk perspectief van de Jeugdraad is dat er bij Paspartoe moet worden gelet op stigma 

en instrumentalisering. Kunt u deze vrees ook lezen uit de evaluaties van deze tool, die nu al 

een tijdje bestaat? Ik vroeg me tijdens de voorbereidingen vorige keer ook al af of Paspartoe 

hetzelfde zou blijven dan wel of er mogelijkheden verder ontwikkeld werden. Dit perspectief 

indachtig zou Paspartoe immers weleens toe kunnen zijn aan een kleine imago-opfrissing. Zo 

kan punten verzamelen ook echt een incentive zijn voor bepaalde burgerschapsbevorderende 

zaken. Dat kan misschien nog een toffe denkpiste zijn. In IJsland bijvoorbeeld konden jongeren 

punten sparen om bijvoorbeeld in te cashen voor uitdagende sportactiviteiten. Extra resultaat 

daarvan: het druggebruik van die jongeren is van 60% naar ongeveer 15% teruggedrongen.  

 

Het begrip ‘ruimte’ was een jaarthema van de Jeugdraad in 2020. De Jeugdraad zag daarvoor 

aandacht in het meerjarenplan, zowel fysiek als mentaal. De Jeugdraad vraagt de openstelling 

van het patrimonium. Ik ben het daarmee eens. Groene, avontuurlijke speelruimte is nodig. Er 

is publieke ruimte nodig waar samenkomen mag. Hoe staat u daartegenover?  

 

Zoals u zei, stelt de Jeugdraad alleszins een hele grote overlap vast tussen zijn standpunten en 

het meerjarenplan. De Jeugdraad meent dat de focus van de VGC aansluit bij de noden en 

wensen van de Brusselse jeugd. Deugddoend om te lezen en een pluim voor alle auteurs!  

 

De doelstellingen passen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten. De Jeugdraad ziet een 

overlap met de Vlaamse beleidsprioriteiten, vooral op het vlak van kind- en jeugdvriendelijke 

stad, voldoende ruimte in de stad, kwetsbare situaties en vrijetijdsaanbod. Het toont dus aan dat 

de 3 Vlaamse prioriteiten in het meerjarenplan zijn opgenomen, maar in het VGC-plan zit 

duidelijk veel meer. De transversale visie, inclusie, het niet in hokjes denken enz.  

 

De Sportraad verstrekte een kort en krachtig advies. De Sportraad geeft ook een positief advies 

en vindt het plan ambitieus. Participatie en verbinding staan centraal, transversaal, aandacht 

voor verschillende functies, inclusie, vrijwilligers, openbare ruimte.  

 

Ik zie hier wel enkele zeer goede opmerkingen. De Sportraad geeft namelijk aan dat er nog 

zaken moeten worden uitgewerkt: de samenwerking met andere overheden, de certificering van 

de vrijwilligers, het detecteren van blinde vlekken en beschrijven hoe meertaligheid binnen de 

sport in Brussel een rol kan spelen. Dat laatste herinnert me aan een van mijn allereerste vragen 

als parlementslid, namelijk in de commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport. Ik ben dus blij dat 

de adviesraad deze vraag concreet stelt.  

 

Het pleidooi voor administratieve vereenvoudiging is helemaal te snappen. De Sportraad heeft 

met zijn ultrakort advies zelf al getracht dit mee te verwezenlijken. 

 

De Vlaamse beleidsprioriteiten blijken hier overal gecoverd: kwaliteit en capaciteit, divers 

aanbod, focus op duurzame beleving, openheid voor experiment en aandacht voor 
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kansengroepen. Brussel is wat we delen en Groen deelt alvast met de adviesraad die prioriteiten 

en initiatieven.  

 

Wat cultureel erfgoed betreft, heeft de VGC-Erfgoedcel me echt wel omvergeblazen met zijn 

werkstuk. Het is zeer sterk geschreven, met een enthousiasme en expertise om heel warm van 

te worden. Je leest door de lijnen heen ook het enorm uitgebreide netwerk van deze 

medewerkers. Volgens de Erfgoedcel zitten de missie en de visie van het meerjarenplan alvast 

goed. Bruggen bouwen, meerstemmigheid, experiment, respect voor eenieders identiteit. De cel 

ziet goede voorbeelden van inclusie en publiekswerking. Daarbij wil ik het citaat van mevrouw 

Nahon graag afmaken: “Het is goed in eigen hert te kijken. Nog even voor het slapengaan. Of 

ik van dageraad tot avond. Geen enkel hert heb zeer gedaan.” Inclusie is dus ontzettend 

belangrijk. Die inclusie zit goed, omdat volgens het rapport die waarden goed zitten, o.a. 

participatie. U hoort het al: ik word hier helemaal enthousiast van. Proficiat aan die kleine, maar 

zeer fijne cel van medewerkers.  

 

Hun opsomming van de noden is ook heel interessant: het versterken van de banden, het 

benoemen en delen, uitwisselen van best practices, behoud en beheer, digitalisering. Een andere 

goede vraag: op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingen voor het bewaren van muziek- en 

podiumkunsten. Dat is zeer belangrijk, omdat we in de huidige situatie voor ongeziene 

vernieuwing staan. Zo zal ik komende zondag met de nieuwe marathon van Toneelgroep 

Amsterdam en Ivo van Hove van mijn living een theater maken. Een kleine suggestie is 

misschien om ook over de grenzen van de VGC te kijken en samen te werken met partners die 

hierin al grote stappen hebben gezet. Ik denk bijvoorbeeld aan Cinematek, die daar nu sterk 

mee bezig is. 

 

De Erfgoedcel schrijft ook dat de doelstellingen van het meerjarenplan in overeenstemming 

zijn met de missie, visie en zijn eigen SWOT.  

 

Wel doet het me pijn in het hart dat die 4 VTE’s zich zo in stukjes moeten delen en hun taken 

verdelen tot 3 cijfers na de komma. Voor sommige taken zitten ze aan 0,075 VTE’s. De stijging 

van het budget van 451.504 euro is vooral de indexering van personeelskosten. Het is geen 

echte verhoging. 

  

Mijn conclusie is dat Groen heel erg blij is met de positieve adviezen van de Jeugd- en de 

Sportraad, onder de indruk is van de professionele werking van de Erfgoedcel, ziet dat de 

uitdagingen en prioriteiten de juiste zijn en dat inclusie en participatie als rode draden overal 

transversaal doorheen lopen.  

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Het document dat hier ter bespreking 

voorligt, is een onoverzichtelijk geheel met daarin 3 grote luiken: een Jeugdbeleidsplan, een 

Sportbeleidsplan en een beschrijving van de werking van de Erfgoedcel. Er is 2 keer eenzelfde 

omgevingsanalyse in verwerkt met een sociaal-demografische en sociaaleconomische schets.  

 

Bij de voorstelling hebben we nog wat extra informatie gekregen, maar de vaststelling blijft dat 

het geen coherent en overzichtelijk document is. Het is samengesteld, als het ware aan elkaar 

geplakt, omdat het moet. U geeft dat ook een beetje toe. Het is uiteindelijk verre van een 

organisch geheel.  
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Het is een beetje zoals het College: iedereen doet zijn of haar ding. Een globale sturing en visie 

omtrent de missie van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel zitten er niet in. Als dat al niet meer 

kan binnen de bevoegdheden van één collegelid, dan is het niveau toch ver gezonken. Misschien 

moet ik dankbaar zijn dat u zo openlijk het gebrek aan visie en coherentie tentoonspreidt, maar 

ik vrees dat hier uiteindelijk weinig eer mee te rapen valt.  

 

Er werd een verdienstelijke poging ondernomen om de eerste 2 plannen die werden opgenomen 

in het geheel, te stroomlijnen rond 7 krachtlijnen van het beleid van dit College. Alleen blijkt 

dat punt 7 ‘De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid’, dat werd uitgewerkt in het 

sportbeleidsplan, blijkbaar in het jeugdbeleidsplan niet van toepassing zou zijn. Dat is toch wel 

een vreemde vaststelling. Welke verklaring kunt u daarvoor geven?  

Samengevat, het hele document hangt een beetje met haken en ogen aan elkaar. 

  

Inhoudelijk worden we ook niet veel wijzer. Verder dan het verzamelen van wat actiepunten is 

men niet geraakt.  

 

De tijd die ons geboden wordt, is te kort om op de vele potentieel interessante thema’s in te 

gaan. Ik moet me dus beperken tot een aantal opvallende zaken.  

 

Zo is duidelijk dat met doelstelling 3 uit het Jeugdbeleidsplan en Sportbeleidsplan, maar vooral 

in het eerste sterk uitgebouwd een totaal verkeerde insteek zit. Het gaat over de doelstelling 

‘We bouwen mee aan een meertalig Brussel’.  

Naar aanleiding van de gedachtewisseling met de vice-gouverneur afgelopen woensdag is dat 

allemaal al aan bod gekomen. We leven inderdaad in een meertalige omgeving. Meertaligheid 

is belangrijk. Een Vlaming, een Nederlandstalige Brusselaar zal altijd meertalig zijn. Er is bij 

een groot deel van de Franstaligen een schrijnend gebrek aan deze meertaligheid en talenkennis. 

Vooral de kennis van de eerste landstaal, de belangrijkste, meest gesproken taal in dit land en 

de belangrijkste economische taal, het Nederlands, laat bij die groep, de Franstaligen, te wensen 

over. De vice-gouverneur merkte terecht op dat er meestal geen probleem is bij de 

nieuwkomers. Bij de autochtone Franstaligen, vaak mensen die in feite van geboorte Vlaming 

zijn maar verfranst zijn, tekent zich daarentegen een zekere aversie af voor de Nederlandse taal.  

 

Brussel heeft het nog altijd moeilijk om haar rol als hoofdstad te spelen en ten dienste te staan 

van de 2 grote gemeenschappen in dit land. Ik laat even de Duitstalige Gemeenschap buiten 

beschouwing. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de hoofdstad van een land waarin de 

Vlaamse Gemeenschap uiteindelijk haar meerderheidspositie uit handen heeft gegeven. Net 

omdat de Franse Gemeenschap het moeilijk heeft met haar minderheidsaandeel in de bevolking 

en de sociale draagkracht. Daarom is deze hoofdstad bij wet en grondwet tweetalig te besturen 

en worden er een aantal rechten van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel gegarandeerd.  

 

Het is dus een ontkenning van de politieke geschiedenis van dit land en de economische en 

demografische machtsverhoudingen wanneer wij ons in Brussel als Vlaamse Gemeenschap 

zouden inschakelen als een van de vele taalgemeenschappen die hier naast elkaar leven in dit 

meertalig landschap, en wanneer wij dus de facto het tweetalig statuut van de hoofdstad zouden 

opgeven.  

 

Daarom huiver ik een beetje wanneer permanent over meertaligheid wordt gesproken. Wanneer 

die tendens dan ook een leidraad wordt voor de VGC, zitten we op een gevaarlijk hellend vlak. 

Mijn verontschuldigingen dat ik hierover een beetje lang uitweid, maar dit is een cruciaal 
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gegeven. Want ook in de sociaal-demografische schets die in dit ondermaatse werkstuk steekt, 

wordt uitgegaan van deze foute premissen. De VGC is er in de eerste plaats om de volwaardige 

status van het Nederlands te bewaren en te versterken in een tweetalige hoofdstad. Dat daarnaast 

meertaligheid wordt gepromoot, zou in se geen probleem hoeven te zijn, maar dat is geen 

prioriteit voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De manier waarop meertaligheid wordt 

misbruikt in deze plannen om een andere agenda te dienen, is beneden alle peil en is zeker een 

apart debat waard.  

 

In de sociaal-demografische analyse lees ik diverse zaken, naast een nauwelijks onverholen 

pleidooi voor een politieke versterking van de autonomie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en een totale veronachtzaming van de positie van de Vlaamse Gemeenschap in haar 

eigen hoofdstad. Ik lees dat we de hoogste bevolkingsdichtheid hebben sinds de 

bevolkingscijfers worden bijgehouden, de druk neemt toe. Mijn bedenking daarbij is dat een 

stad die zich qua infrastructuur slechts zeer langzaam aanpast, onvermijdelijk bijdraagt tot een 

verhoging van de spanningen en een verslechtering van de leefbaarheid. Ook het volgende 

thema is gerust een uitvoeriger debat waard: de steeds verder oprukkende overbevolking en de 

effecten op ons Gewest, en ook op de werking van de VGC.  

 

Verder heb ik in de beschrijving van de Erfgoedcel interessante dingen gelezen, maar ook zeer 

vreemde zaken. Met een beperkte mankracht wil men te veel op zoek naar allerlei culturele 

gemeenschappen om daar met Vlaams geld een intercultureel beleid uit te bouwen. Ik dacht 

nochtans dat het de bedoeling van de Vlaamse Regering was om af te stappen van die segregatie 

en het bedienen van allerlei identiteiten. En dat men zich net wilde richten op de Vlaamse 

cultuur die in het verleden haar kwaliteit heeft bewezen en die we als erfgoed aan de volgende 

generaties willen overdragen met het oog op een gezamenlijke toekomst. 

 

Ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom religieuze gebruiken zoals de iftar en gnawa-muziek 

ondersteund worden en expliciet worden vermeld. 

 

Voor het overige neem ik de opmerking mee dat de werking van de Erfgoedcel te weinig is 

gekend en stel ik voor dat we daarover eens een uitvoerige gedachtewisseling organiseren zodat 

het potentieel ervan duidelijker wordt. Ik denk dat er bijvoorbeeld op het vlak van de Brusselse 

cafés en het Brussels en andere Brabantse dialecten nog veel meer kan gebeuren dan vandaag 

het geval is. Dat heeft overigens een sterk toeristisch en dus economisch potentieel, en kan 

bijdragen aan de uitstraling van de Nederlandstalige cultuur en geschiedenis van Brussel. 

Daarover zou het uiteindelijk moeten gaan: de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap en 

cultuur, ook in het jeugdbeleid en de sport. En daarin blijft dit College zwaar in gebreke wegens 

een gebrek aan inzicht, visie en coherentie. Men zit echt niet altijd op één lijn. Het document is 

ondermaats, en veel zaken vragen om een diepgaand debat. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik vind het vreemd om opnieuw dezelfde discussie 

te voeren. Collegelid Pascal Smet heeft een en ander eerder al uitvoerig toegelicht, ook tijdens 

de vorige plenaire vergadering. Het is goed dat het belang van sport opgenomen wordt in het 

meerjarenplan. Tijdens de coronacrisis is duidelijke gebleken hoe belangrijk sport is voor de 

mentale en fysieke gezondheid van veel jongeren. Hij heeft net gezegd welke organisaties hij 

ondersteunt en opvolgt. We hebben er alle vertrouwen in dat zijn beleid een hefboom kan zijn 

voor de sociale integratie van onze jongeren. 
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Ik blijf hameren op de toegankelijkheid van de sportinfrastructuur voor alle Brusselaars. Dat is 

het enige wat ik nog wil toevoegen. We mogen er geen sport van maken om telkens weer te 

blijven herhalen wat al eerder gezegd is. 

 

Ik wil toch nog een aantal korte puntjes aanhalen. Op pagina 14 staan de initiatieven om de 

vermindering van begeleiders tegen te gaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar een 

antwoord op vinden? Zullen werkzoekenden zich kunnen bijscholen, zoals in het onderwijs 

gebeurt? Dat lijkt me belangrijk. 

 

Vrijwilligers leveren een onschatbare bijdrage aan het Nederlandstalig netwerk, maar het 

Steunpunt Vrijwilligers is nog te weinig bekend, ook al levert het goed werk. Kan daar iets 

concreets ondernomen worden? 

 

Op pagina 19 staat dat de VGC acties onderneemt om de studenten te ondersteunen. Ik ben dan 

ook benieuwd of de study spaces succes hebben. Op pagina 22 lees ik: ‘De bibliotheken 

ontwikkelen een visie en een werking rond meertalige collecties en activiteiten.’ Dat is een 

mooi initiatief inzake de ontwikkeling van meertaligheid. Daar staan we helemaal achter, maar 

ik mis de inbreng van de bibliotheken om een open Nederlands netwerk beter bekend te maken 

in Brussel en ook bij de ondersteuning van de kennis en het gebruik van het Nederlands. Komen 

hier ook specifieke acties? 

 

Op pagina 26 gaat het over de digitale vrijetijdsbeleving. We leven in bijzondere tijden en er 

ontstaan veel initiatieven om via een digitaal netwerk op een creatieve manier allerhande zaken 

uit te proberen. Maar heel verenigingen en digitaal ongeletterden weten niet hoe ze dit moeten 

aanpakken. Het is ook niet evident om daar lesgevers voor te vinden. Om dat digitale 

analfabetisme weg te werken moet nog een tandje bijgestoken worden, bijvoorbeeld ten gunste 

van senioren en lager geschoolden. 

 

Op pagina 35 staat er dat de VGC-gebouwen toegankelijker moeten worden voor iedereen, en 

dat bedoelen we in de letterlijke zin, want sommige gebouwen zijn nog altijd niet 

rolstoeltoegankelijk. Wordt het principe van universal design toegepast op nieuwbouw en 

renovaties in de gemeenschapscentra? 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): In het Jeugdbeleidsplan staan veel waardevolle dingen. 

Het belang van jongeren te ondersteunen kan niet genoeg herhaald worden. Zeker in deze 

coronatijden hebben kinderen en jongeren letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. Misschien 

moeten we nog meer inzetten op die fysieke ruimte, maar ook op de geestelijke ruimte, want 

veel jongeren hebben het mentaal nu zeer moeilijk. 

 

Ik heb een concrete vraag over hoe de gemeenten die nog geen Nederlandstalig aanbod hebben, 

daarvan gaan overtuigd worden. Uit de ontmoeting met de vice-gouverneur en ook uit de 

Taalbarometer is gebleken dat veel jongeren Nederlands zien als een schoolse verplichting. We 

zouden ervoor moeten zorgen dat ze ook buiten de schoolmuren goesting krijgen om 

Nederlandse activiteiten te doen, dat Nederlands een meerwaarde heeft en tof kan zijn. Ook 

spelenderwijs kunnen jongeren met het Nederlands in contact gebracht worden. Hoe gaan die 

gemeenten overtuigd worden? 

 

Een derde puntje gaat over inclusie, wat veel meer is dan de fysieke toegankelijkheid van de 

gebouwen. Ook in het aanbod is nog een lange weg te gaan, zowel voor de jeugd als op 
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sportgebied. Er moeten aan de aanbodzijde voldoende kansen zijn voor kinderen en mensen 

met een beperking. Dat hoeft niet noodzakelijk een categoriale aanpak te zijn. In de vorige 

legislatuur zijn we erin geslaagd de speelpleinwerking gedeeltelijk inclusief te maken. In het 

voorliggende meerjarenplan mis ik nog visie en vooral een concrete uitwerking hiervan. 

Ik mis ook een opsomming over welke concrete investeringen er op stapel staan qua 

sportinfrastructuur. 

 

Binnen het brede culturele aanbod wordt erfgoed soms stiefmoederlijk behandeld. Het belang 

ervan wordt vaak onderschat, ook al geeft het de huidige generaties een beeld van het verleden 

en werkt het mee aan de vorming van een culturele identiteit, hoe gelaagd die in Brussel ook 

moge zijn.  

 

Heb ik het goed begrepen dat een aantal gemeenten nog niet hebben ingetekend op de 

erfgoedbank? Hoe gaat u die weerstand wegnemen? 

 

Is er ten slotte effectief behoefte aan een nieuwe promotiecampagne voor Paspartoe, of moet 

het project hertekend worden? Hoe succesvol is dat instrument momenteel?  

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-sp.a): De krachtlijnen van het cultuur-, jeugd- en 

sportbeleid kwamen al uitvoerig aan bod tijdens de bespreking van het strategisch 

meerjarenplan. Ik houd het bij enkele opmerkingen en vaststellingen. Het gaat mij voornamelijk 

om de bespreking van enkele elementen van het cultuur-, jeugd- en sportbeleid waarvoor 

toevallig nog enkele Vlaamse decreten gelden, terwijl die voor de Vlaamse Gemeenschap al 

opgeheven zijn.  

 

Het kinderarmoedebestrijdingsplan biedt zijn specifieke maatschappelijke en transversale focus 

een inhoudelijke meerwaarde. Voor de plannen die nu voorliggen, is dat minder het geval. Ze 

zorgen vooral voor extra planlast, die hopelijk snel verdwijnt met een Brusseldecreet dat de 

middelen toekent waar de VGC recht op heeft, op basis van vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. 

 

De cultuur-, jeugd- en sportadministratie toont met haar toegankelijke en diverse aanbod 

duidelijk aan hoe actief ze is en hoe dicht ze bij de praktijk staat. Naast de input uit Stadspiratie 

springt de doorgedreven afstemming op de adviesraden in het oog. Het advies van de jeugdraad 

bevat veel interessante elementen, zoals de vraag naar focus op meertaligheid en slim 

ruimtegebruik. De sportraad sluit zich daarbij aan door de link te leggen met de behoefte aan 

open ruimte tijdens de coronacrisis. 

 

De plannen ademen samenwerking met andere VGC-domeinen, bijvoorbeeld rond 

sportinfrastructuur, en met andere partners op het terrein. Uit de plannen blijkt hoe divers het 

VGC-netwerk is, met zijn honderden verenigingen, organisaties en individuen die elke dag 

meehelpen om van Brussel zo’n goede stad te maken om in te leven, en die zich tijdens de 

coronacrisis hebben moeten heruitvinden. 

 

One.brussels-sp.a is zeer tevreden dat de VGC sport als triple win benadert: sport is een 

beleving, gezond en goed voor je sociaal leven. Het sportaanbod combineert een breed en 

aantrekkelijk aanbod met gezondheidswinsten en een emancipatorische rol. Ik denk daarbij aan 

seniorensport of aan het lokale aanbod in de sportantennes. 
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De Erfgoedcel zet in op de meerstemmigheid van Brussel en combineert de zorg voor 

traditioneler erfgoed met roerende erfgoed van andere gemeenschappen. Die combinatie komt 

tot bloei in initiatieven als het Lentefestival. De Erfgoedcel zet bovendien terecht in op 

digitalisering en vrijwilligers. 

 

One.brussels-sp.a steunt het voorgestelde cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Het is concreet, staat 

dicht bij de Brusselaar en sluit aan op het goedgekeurde meerjarenplan. 

  

De heer Pepijn Kennis (Agora): Dit plan is ontstaan doordat de besluiten in het meerjarenplan 

binnen decretale normen moeten passen.  

 

Het is frappant dat er niet alleen voor gesubsidieerde organisaties een plan is, maar ook voor de 

overheden zelf. De collegeleden en de administraties zullen de extra werklast opgemerkt 

hebben: zelfs al heb je je doelstellingen vastgelegd, dan nog moet je ze in een andere vorm 

gieten. Ik ben lid geweest van veel verenigingen die die oefening moesten uitvoeren.  

 

Omdat ik de jeugdraad een tijdlang heb voorgezeten, heb ik me toegelegd op dat onderdeel. 

Voor de verkiezingen stelt de Jeugdraad telkens een memorandum op, waarin vaak dezelfde 

onderwerpen komen bovendrijven, zoals ruimte voor de jeugd en jeugdcentra. De heer Pascal 

Smet kan dat beamen, hij was vaak aanwezig op de vergaderingen. 

 

Ik blijf graag even stilstaan bij een aantal elementen uit het advies van Jeugdraad, omdat ze 

ofwel nieuw zijn ofwel net te lang meegaan. De Jeugdraad benadrukt bijvoorbeeld de 

samenwerking tussen de verschillende VGC-bevoegdheden. Het domein ‘jeugd’ moet als een 

transversale aangelegenheid opgevat worden. Ik ben het daarmee eens, want jongeren doen niet 

alleen aan jeugdwerk. Ze zitten op school, sporten, doen aan cultuur en houden zich bezig met 

domeinen die niet onder de VGC-bevoegdheden vallen, zoals de openbare ruimte en mobiliteit. 

  

Het plan vermeldt jeugdtoetsen. Hoe komen die tot stand en hoe worden ze toegepast op het 

domein onderwijs, op de uitbouw van gemeenschapscentra, of op andere bevoegdheden? Hoe 

wordt de Jeugdraad erbij betrokken?  

 

Wat zijn de voornemens van het College voor beleidsdomeinen die niet onder zijn 

bevoegdheden vallen, maar wel onder die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? De 

collegeleden zetelen per slot van rekening ook in de Brusselse Regering. Denk bijvoorbeeld 

aan het thema openbare ruimte, wat geen VGC-bevoegdheid is, in tegenstelling tot de 

infrastructuur. 

 

Hoe ziet het College de samenwerking tussen jeugdinspraak en de samenwerking met 

gemeenten die speel- of groenruimten inrichten? Voert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

jeugdtoetsen uit? Wie is ervoor verantwoordelijk? 

 

Het L28-park is in volle ontwikkeling. Veel jongeren brengen er hun tijd door. Hoe worden de 

jongeren betrokken bij de aanbouw van nieuwe parken?  

 

Blijft de inspraak van jongeren beperkt tot de beleidsdomeinen waar het College rechtstreeks 

voor verantwoordelijk is? 
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Politieke samenwerking duikt regelmatig op in de beleidsplannen. Dat juich ik toe, want net als 

de Jeugdraad ben ik van mening dat jongeren gewoon jongeren zijn, punt uit. Zij hebben vaak 

lak aan bevoegdheidsgrenzen. Het maakt hen meestal niets uit of iets nu geregeld wordt door 

Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de VGC. 

 

Jeugdverenigingen moeten adequaat gefinancierd worden. Hoe wordt hun meertalige werking 

ondersteund? Het betreft een nieuwe gewestbevoegdheid, maar ook binnen het VGC-beleid 

vormt de meertalige werking een speerpunt. Vroeger bestond hiervoor het project Het Werkt/Ça 

Marche. Komt er een gelijkaardig project of steunt het College de meertalige werking op een 

andere manier? 

 

Hoe zult u de aanbevelingen van de Jeugdraad verwezenlijken? De adviezen overstijgen 

namelijk de strikte bevoegdheden van het College. Welke samenwerkingsverbanden zult u 

opzetten om ze toch in de praktijk te brengen? 

 

De heer Jan Busselen (PVDA): Ik verheug me dat dit het College wil samenwerken met andere 

entiteiten en overheden. Dat is logisch, want we leven in één stad. 

 

Het is niet meer van deze tijd dat clubs die dezelfde sport aanbieden, nooit tegen elkaar spelen 

omdat ze in verschillende netwerken zijn georganiseerd. Toch komt het nog voor, waardoor we 

een enorme dynamiek mislopen. Als Franstalige clubs tegen Nederlandstalige zouden kunnen 

spelen, hoeven ze niet langer per se naar West-Vlaanderen of de Ardennen om een tegenstander 

te vinden. Ik hoop dat ze ooit ook gebruik zullen kunnen maken van elkaars infrastructuur.  

 

De Brusselse uitdagingen vereisen samenwerking tussen gewesten, gemeenschappen en 

gemeenten. Het besef is er, maar ik vind er niets over terug in het document over sport, waarin 

staat: “De sportverenigingen stimuleren de professionalisering met een bijzonder accent op 

begeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking”. Die formulering blijft nogal vaag. 

 

Er wordt onder andere samengewerkt met Sportwerk Vlaanderen, dat is uitstekend, maar wat 

zult u tijdens deze legislatuur doen om samen te werken met Adeps? In de jaren ’80 heb ik een 

tijdje aan atletiek gedaan aan de Heizel, bij Excelsior. Soms gingen we samen naar het 

sportcentrum van Adeps in Oudergem. Een hele uitstap, maar ik houd er geweldige 

herinneringen aan over, want die zaal is tot in de puntjes uitgerust. Samenwerking zet de deur 

open voor een breder aanbod, betere begeleiding en betere jongerenopleidingen. 

 

Hetzelfde geldt voor de 22 gemeenschapscentra die elkaar steeds meer aanvullen en versterken. 

Verwijzingen naar samenwerking met Brussel Helpt en Plazey zijn positief, maar waar blijft de 

structurele samenwerking met centra als Les Riches-Claires, CC Bruegel of Le Jacques Franck? 

Voorlopig hangt samenwerking met die centra in hoofdzaak af van informele contacten. 

 

Zoals de heer Pepijn Kennis al zei, bestond er vroeger een organisatie die de brug sloeg: 

Het Werkt/Ça Marche. Ik lees in dit document nergens de wil om dit soort organisaties opnieuw 

leven in te blazen. Ze zouden het enorme aanbod van Brussel nochtans beter kunnen aanboren.  

 

De Erfgoedcel werkt meer samen, onder andere met Brussels Museums. Ik verheug me over 

het convenant dat de samenwerking en de langetermijndoelstellingen verankert. Hoe wordt er 

samengewerkt rond roerend en immaterieel cultureel erfgoed, waarover het Brussels Parlement 

in 2019 een ordonnantie heeft goedgekeurd?  
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De lokale overheden zijn daarvoor verantwoordelijk. Doet de VGC dan niets om de 

samenwerking te versterken en te concretiseren? Ondersteunt ze ook werkingen rond 

immaterieel erfgoed?  

 

Op sommige vlakken zien we dat de samenwerking ietwat vorm krijgt maar op veel terreinen 

blijft ze zeer beperkt en vaag. Wel voelen we dat er een wil tot samenwerking bestaat met 

partners aan Franstalige kant, maar evengoed met partners aan Nederlandstalige kant en met 

Vlaanderen. Het blijft echter te vaag.  

 

Ik vermoed dat bij de verkiezingen in 2024 de drang tot samenwerking die in de nieuwe naam 

van de partij of beweging van de heer Pascal Smet is samengebald, niet veel verder zal staan 

dan voor de verkiezingen en we gewoon zullen samenwerken zoals vroeger. Dan blijf ik echt 

op mijn honger zitten. 

 

Collegelid Pascal Smet: Wat de vraag van de heer Mathias Vanden Borre over het ingewonnen 

advies betreft, is er natuurlijk het advies van de administraties ingewonnen. Politiek advies is 

nog niet gebeurd want dat is juist de stap die we moeten voorbereiden en laten goedkeuren door 

het College, vervolgens door de Raad. Pas dan kan het dossier naar Vlaanderen gaan. Daar 

wordt het van nabij bekeken en in de regel ook aanvaard. Op dit ogenblik zitten we in een 

administratieve fase, maar er is wel vooraf met de administraties afgetoetst. U weet dat onze 

administraties met de administratie van Vlaanderen zeer goed samenwerkt en we verwachten 

geen problemen. Evenmin zullen extra documenten nodig zijn. Wat Vlaanderen met de 

adviezen doet, moet u eigenlijk aan Vlaanderen vragen.  

 

Ik ga ervan uit dat ze gelezen worden, zeker door ambtenaren en naar ik hoop ook door politici. 

Het is de bedoeling dat de adviezen hen inspireren. Van groot belang is het de middelen te 

krijgen waar we om hebben gevraagd. We hopen dus de middelen die we voor het immaterieel 

erfgoed vragen ook daadwerkelijk te krijgen. De adviezen dienen om het beleid van Vlaanderen 

te versterken en ons van middelen te voorzien, maar vooral van belang is de wisselwerking 

tussen de Vlaamse administratie en de VGC-administratie. Ook op het politieke vlak verlopen 

de contacten vlot, onder meer tussen mij en mijn Vlaamse collega’s. 

 

Onze vraag is ook om één strategisch meerjarenplan op te stellen waarin alle aspecten worden 

geïntegreerd. We zullen die vraag aan Vlaanderen blijven stellen. Dat is voor de cultuursector 

van groot belang, maar hopen dat het voor sport en jeugd ook kan. 

 

Ik wil het debat over het meertalige landschap niet heropenen. De heer Dominiek Lootens-Stael 

zal tot het einde van zijn dagen daarover blijven fulmineren. We zullen het daarover oneens 

blijven. Het wordt intussen veeleer een semantische discussie die ik vanuit een politiek oogpunt 

enigszins kan begrijpen. Ik kom er straks even op terug als ik het over erfgoed en verbinding 

heb. 

 

Universeel design is zeker het uitgangspunt. Over inclusie zijn ook verscheidene vragen gesteld. 

We werken samen met de groep Intro. Heel wat initiatieven lopen al. Ook is er een volledig G-

sportaanbod uitgewerkt. We werken met Hubbie samen om mensen naar sport toe te leiden. Er 

is wel degelijk aandacht voor. Men kan altijd zeggen dat het beter kan, en ik ben het daar zeker 

mee eens. Maar ook bij de verschillende cultuur-, sport- en jeugdadministraties zijn heel wat 

voorbeelden te vinden hoe met gespecialiseerde organisaties wordt samengewerkt om mensen 
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niet alleen te informeren maar ook gemakkelijker naar sport toe te leiden en ervoor te zorgen 

dat bepaalde verenigingen zich aanpassen.  

 

Over taalwerking en samenwerking is de wil om samen te werken er bij de VGC traditioneel 

gesproken altijd al geweest, maar “it always takes two to tango”. De eerlijkheid gebiedt me te 

zeggen dat aan Franstalige kant de appetijt niet altijd aanwezig is. De reflex om samenwerking 

vanuit het veld spontaan te laten groeien is de enige juiste weg. Iedereen weet dat de VGC een 

stimulerende en geen blokkerende partner is. De methode die nu wordt gevolgd, de organische 

weg, zelfs soms de informele weg, is de goede die ook vruchten afwerpt. De afgelopen jaren 

loopt de samenwerking tussen cultuurcentra en de centres culturels vlot. Ook in de sportwereld 

met het sportkadaster slaat men de juiste weg in. Het hangt soms ook van persoonlijkheden af. 

Er is een begin gemaakt met het weven van banden en men haalt ze nu aan.  

 

Ik heb het niet over Caroline Lamarche. In het verleden is daar genoeg over gezegd, we kijken 

beter naar de toekomst. De vraag om dat in die vorm te organiseren is er niet meer. Het is 

belangrijk dat er op het terrein samenwerking komt. 

Over de rol van de gemeenten bij het jeugdbeleid merk ik op dat sommige gemeenten wel 

degelijk in een aanbod voorzien. Het hangt in de eerste plaats af van de Nederlandstalige 

schepen van de gemeente. Het is zijn rol. De VGC is een vervangend bestuur dat zijn rol 

opneemt als de gemeente het niet doet. Ik heb de indruk dat het Nederlandstalig aanbod groeit. 

Ik denk bijvoorbeeld aan de gemeente Schaarbeek waar nu een Nederlandstalig jeugdaanbod is 

uitgewerkt. De dynamiek is er, maar niet in alle gemeenten. Het hangt ook van de 

Nederlandstalige aanwezigheid in een gemeente af en van de manier waarop Nederlandstaligen 

zich willen organiseren. De oude symbolische vraag om Nederlandstalige jeugdraden in elke 

gemeente te hebben bestaat natuurlijk nog. Mijn standpunt is dat als er in een gemeente een 

vraag is en aan de VGC steun wordt gevraagd, we daar zeker op ingaan. Maar als dat niet het 

geval is, moet er ook geen artificiële raad worden opgericht. Dat werkt enkel als er ook mensen 

bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. Los daarvan kan de VGC jeugdraad ook optreden in 

een gemeente. Dat stimuleren we zelfs en we steunen gemeenten die vragen hebben. 

 

De vraag om eventueel naar een gewestelijke jeugdraad over te gaan ligt op tafel. Maar aan 

Franstalige zijde is daar minder enthousiasme voor te vinden. We kunnen dat natuurlijk niet 

opleggen. Dat neemt niet weg dat de Nederlandstalige Jeugdraad adviezen kan geven of nemen 

op het gewestelijke vlak. Ik denk aan de publieke ruimte waar heel wat vragen over zijn gesteld. 

Over de publieke ruimte heb ik het laatste woord omdat ik de vergunningen voor het gewest 

moet afleveren, of het nu om gewestelijke of gemeentelijke publieke ruimte gaat. Op die manier 

kunnen we natuurlijk een oogje in het zeil houden. Maar vandaag willen veel gemeenten ook 

met jongeren overleggen over participatie en de publieke ruimte. Ik verwacht ook heel veel van 

de gewestelijke dienst voor de participatie. Mijn collega Alain Maron moet dat luik uitwerken. 

In het gewestelijk regeerakkoord is opgenomen dat we participatie gaan professionaliseren, 

departement per departement. Ook de gemeenten moeten daar een beroep op kunnen doen. En 

de jeugd moet daarbij worden betrokken, zoals ook de heer Pepijn Kennis dat heeft gevraagd. 

 

Wat de jeugdtoets in de VGC betreft hebben mijn collega’s Sven Gatz en Elke Van den Brandt 

zich geëngageerd om met de Jeugdraad aan de slag te gaan. Dat gebeurde in het verleden niet 

altijd. Nu is dat expliciet de bedoeling wat een goede zaak is. 

 

De Jeugdraad kan ook altijd zelf standpunten innemen. 
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Mevrouw Lotte Stoops vroeg hoe het dossier over participatie loopt. Iedereen op het veld is 

daar tevreden over. We werken daar voorts aan. Mijn VGC-cel wordt versterkt met iemand uit 

de jeugdsector die zeer actief en enthousiast is. Op die manier loopt alles vlot. 

 

Tijdens de vorige legislatuur hebben we samen met de Raad een uitgebreide evaluatie over de 

Paspartoe gehouden. Er zijn toen heel wat aanbevelingen gedaan. Dat was ook op mijn vraag. 

De aanbevelingen worden nu uitgevoerd. Misschien is het verstandig om ze nu voort uit te 

rollen. 

 

Sensibilisering blijft een bijzonder aandachtspunt, zeker om jongeren te kunnen sensibiliseren 

zetten we belangrijke stappen. Zo gaan we een kruispuntbank aan onze databank koppelen 

waardoor er een automatische verlenging komt voor mensen die in armoede leven. Nu moeten 

ze dat nog aanvragen, in de toekomst dus niet meer. Dat past binnen de strijd voor een 

automatische toekenning van rechten. We zullen tijdens deze legislatuur nagaan hoe we deze 

richting kunnen versterken. Op communicatief vlak moet nog een en ander gebeuren. Ook het 

uitvoertraject en een grondige evaluatie moeten nog voorts worden afgehandeld. En een goede 

samenwerking met Paspartoe zit op het juiste spoor. 

 

Wat de Nederlandstalige acties in bibliotheken aangaan, stel ik voor een verslag van alle 

initiatieven aan het verslag toe te voegen. 

 

Wat de sport en Coovi betreffen, zijn geen nieuwe elementen voorhanden. We zullen zien wat 

het overleg met Vlaanderen brengt. De sportinfrastructuur die we met de VGC bouwen is aan 

scholen gekoppeld. Zodra iets extra mogelijk is weliswaar na overleg met Vlaanderen zal 

daarover worden gecommuniceerd. 

  

Voor het Nederlands taalgebruik in de sport zijn taalkoffers samengesteld en taalboekjes aan 

sportverenigingen bezorgd. Ook dat is een aandachtspunt. Al sportende het Nederlands 

stimuleren mag dan niet het hoofddoel van de sport zijn, maar we kunnen dat aspect net zo goed 

meenemen. In het Frans klinkt dat allemaal wat beter. We hebben daarvoor de juiste insteek 

gevonden. 

 

Op het lokale vlak is al heel wat samenwerking ontstaan. Misschien is dat niet altijd even 

zichtbaar, maar zoals ik al aangaf moeten we deze organisch ontstane groei blijvend steunen. 

 

Over het immaterieel erfgoed delen we de mening van de Erfgoedcel. Op het gewestelijke 

niveau ben ikzelf daarvoor bevoegd. En binnen de VGC ben ik dat eveneens. Dat laat dus toe 

om coherent te werk te gaan. Ik wil ook een samenwerking tot stand brengen. 

 

Sommigen vragen zich af waarom de Erfgoedcel nu ook de klemtoon legt op verbinding met 

het erfgoed van etnisch-culturele minderheden, maar ook Vlaanderen stuurt daar op aan. Ik 

geloof daar sterk in, want ieder van ons bestempelt Brussel maar al te graag als de meest 

internationale, kosmopolitische stad van Europa. Dat klopt ook, want we moeten alleen Dubai 

laten voorgaan. Dat betekent echter dat we geen gemeenschappelijk verleden en geen 

gemeenschappelijke heldenverhalen hebben. Het betekent dat we geen gemeenschappelijke 

erfgoedverhalen menen te hebben, want in rituelen en culturele gebruiken vinden we vaak 

dingen terug die in meerdere culturen voorkomen en dus wel gemeenschappelijk zijn. 
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Daarom willen we op zoek naar de verbinding in het erfgoed van oude en nieuwe Brusselaars. 

De inkleuring verschilt misschien, maar de bedoelingen zijn dezelfde. Door de ontdekking en 

de erkenning van elkaars erfgoed, ontstaat er verbinding en werken we aan een 

gemeenschappelijke toekomst. Om die reden vinden we het belangrijk om dat vanuit het 

culturele erfgoed te doen. Misschien moet de heer Dominiek Lootens-Stael in zijn leven eens 

de stap zetten om de culturele activiteiten van de Erfgoedcel bij te wonen, waar de verbinding 

met andere culturen wordt gelegd, dan kan hij ontdekken dat zijn gebruiken in een andere vorm 

ook in andere culturen bestaan. We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg. 

 

Dat neemt niet weg dat in het immaterieel-culturele erfgoedverhaal van Brussel ook blijvend 

aandacht naar het klassiek-Vlaamse verleden van de stad moet gaan. Zo zette de Erfgoedcel het 

verhaal van de traditioneel Vlaamse slagers in Brussel in de kijker. Hetzelfde geldt voor eet-, 

spel- en fietsgewoontes en dat zullen we ook blijven doen. Als ik me niet vergis, en de heer 

Dominiek Lootens-Stael verwees er al naar, zijn we voorts ook de enige overheid die met 

110.000 euro structureel veel geld geven voor de instandhouding van het Brussels. Ik meen dan 

ook dat onze aanpak de juiste is. 

 

Waarom zijn gemeenten terughoudend als het over de erfgoedbank gaat? Een eerste verklaring 

is een gebrek aan kennis over wat de bank precies doet. Daarom gaan we een aantal 

succesverhalen van samenwerking met gemeenten delen met de andere gemeenten. Een tweede 

reden is wellicht omdat er heel wat tijd, energie en geld in kruipt. De financiële toestand van de 

gemeenten is momenteel niet overal rooskleurig. We gaan werken aan de bewustmaking, zodat 

we nog meer gemeenten over de streep kunnen trekken. 

 

Ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord, maar ik twijfel er niet aan dat we nog vaker debatten 

over deelaspecten van de kwestie zullen voeren. 

 

Collegelid Sven Gatz: Toen ik voor Kerstmis beloofde om daar informatie over te geven, wist 

ik niet dat perspective.brussels zijn onderzoek naar de mogelijke heraanleg van de Coovi-

campus nog niet had afgerond. Daardoor was het onmogelijk om al definitieve uitspraken te 

doen. Ik heb dat aan de Raad laten weten, maar de informatie is blijkbaar niet bij de raadsleden 

geraakt. Mijn excuses daarvoor. 

 

Wanneer het ruimtelijke onderzoek klaar is, kan het worden verdeeld, maar dat heeft op zich 

niets te maken met het feit of er al dan niet een sportzaal komt. Collegelid Pascal Smet is daar 

de voorbije maanden heel duidelijk over geweest. We hebben ook al gezegd dat de nieuwe, 

grootschalige onderwijscampus Deleers een sportzaal krijgt. Mijnheer Vanden Borre, u mag 

die discussie voortzetten met collegelid Smet, maar wat mij betreft, is ze afgerond. Wij richten 

ons nu op nieuwe projecten. Als het onderzoek klaar is, hoop ik u ook meer informatie over de 

heraanleg van de Coovi-campus te bezorgen. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri, de studieruimtes kennen een groot succes. De VGC en Brik zijn 

het intussen gewoon om die te organiseren tijdens de aanloop naar de examens, maar tijdens de 

coronacrisis gebeurt dat het hele voorjaar omdat niet iedereen thuis een studieplek heeft. Ze 

worden ondergebracht in gemeenschapscentra zoals De Markten, maar ook in Thurn & Taxis, 

de Sint-Gorikshallen, het Marriott-hotel en de gebouwen van de VGC-administratie. Ik heb dat 

gisteren nog eens onder de aandacht proberen te brengen en het loopt goed: dankzij Brik 

organiseren we meer plaatsen en hoe meer plaatsen er zijn, hoe groter de vraag. We gaan nu 

bekijken hoe we nog meer plaats beschikbaar kunnen maken. 
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De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): De gemeenten spelen een grote rol in dit plan omdat 

ze ter zake bevoegd zijn. We moeten nog meer synergieën zoeken, maar het gaat allemaal 

uitermate traag. U zegt dat het organisch moet groeien, maar eerlijk gezegd zijn er toch de 

Nederlandstalige schepenen, die, zoals u ook al zei, de eerste verantwoordelijken zijn.  

 

In tweede instantie is er de VGC en u zei dat u toezicht moest kunnen uitoefenen. Daarom roep 

ik u op om overleg met de schepenen te starten, om de Nederlandstalige dienstverlening naar 

een hoger niveau te tillen. Ze moeten ervoor zorgen dat de 19 Brusselse gemeenten een 

Nederlandstalig aanbod voor jeugd, sport enzovoort uitbouwen. 

 

Ik kijk uit naar de resultaten van het onderzoek, maar ga ervan uit dat er nog een heleboel andere 

elementen waren. Ik heb de collegevoorzitter helaas niet gehoord over Stadspiratie. Mijn fractie 

zal zich onthouden in verband met dit aanvullende plan. 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Geacht collegelid Smet, ik zou u willen 

vragen om voor uzelf te spreken. U hebt mij er nog nooit op betrapt dat ik in lovende 

bewoordingen over Brussel als de op een na meest diverse stad ter wereld sprak. Het is net het 

probleem dat de nieuwkomers van de voorbije decennia geen greintje respect of interesse 

hebben voor ons immateriële of materiële erfgoed. Helaas ervaren we dat iedere dag opnieuw.  

 

We zouden hopen dat het de bedoeling is om mensen die zich hier komen vestigen om deel uit 

te maken van onze samenleving, enige interesse en respect voor ons erfgoed bij te brengen, 

veeleer dan promotie voor hun erfgoed en cultuur te maken. 

 

U zet zich in voor de foute doelstellingen. Het is mooi dat er geschiedschrijving is over de 

Vlaamse slagers, maar op luttele uitzonderingen na, zijn die intussen verdwenen. U ziet het 

probleem: we moeten streven naar het behoud van wat we hebben in plaats van andere culturen 

en ander erfgoed hier financieel te ondersteunen en te promoten. Laten we in de eerste plaats 

onze cultuur en onze eigenheid ondersteunen en promoten en laten we vooral mensen met een 

andere culturele achtergrond, die zich hier komen vestigen, vragen om begrip op te brengen 

voor onze cultuur. Dat is de essentie van het verhaal. Brussel is als stad immers geen eiland.  

 

Wij maken deel uit van Vlaanderen en van het Vlaamse en Europese culturele erfgoed. Laten 

we mensen die zich hier komen vestigen, dan ook vragen om zich daarin te verdiepen en 

daarvoor respect op te brengen. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA): Hebt u rekening gehouden met de invloed van de bijkluswet 

op het vrijwilligerswerk? Het eerste jaar zal die impact op de sportclubs beperkt blijven, maar 

er is ook vrijwilligerswerk bij jeugd en erfgoed. Daar wordt die vorm van verenigingswerk ook 

georganiseerd. Heeft dat een impact? Wordt die verwacht? Hebt u dat berekend? Ik heb dat niet 

teruggevonden. 

 

Over het antwoord over de samenwerking ben ik niet echt overtuigd: de samenwerking loopt 

spaak omdat de Franstalige partners niet altijd willen. We moeten maar geloven wat u zegt want 

we kunnen dat niet verifiëren. Maar wanneer de vraag concreet gesteld wordt over Ça marche! 

sluit het debat zich: die vraag hebben we al besproken en die is er toch niet vanuit het veld, wat 

ik moeilijk kan geloven in een meer en meer meertalige stad als Brussel. Tot daar aan toe, maar 

als ik dan terugkijk naar vorig jaar, dan hebt u de gebouwen van Actiris bezocht als VGC-

collegelid. Dat bezoek had u kunnen afleggen samen met iemand van het kabinet van minister-
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president Rudi Vervoort, dat bevoegd is voor Cultuur binnen de Cocof. Tenzij dat die categoriek 

zegt dat hij of zij dat niet doet en dan is er een groot probleem. Dat is toch een bedenking die 

ik heb. 

 

Een ander voorbeeld is het Migratiemuseum dat schreeuwt om steun voor zijn lovenswaardig 

initiatief. Ik denk dat we het erover eens zijn dat we die gemeenschappelijke veranderende 

cultuur die we delen, vorm geven en dat u de diversiteit in deze stad erkent en goed pedagogisch 

werk levert. Als staatssecretaris voor Stedenbouw hebt u daar toch ook iets in te zeggen. Maar 

ik hoor u niet als dit debat woedt. U zegt dat het alleen de Franstaligen zijn, maar u hebt ook 

uw verantwoordelijkheid binnen de Brusselse Regering op dat vlak. U zou dat initiatief actiever 

kunnen steunen. Ik ben er niet helemaal van overtuigd om alles te steken op de Franstalige 

partners.  

 

De voorzitter: Elke dag komen dertien jongeren studeren in het gebouw van de Raad. Ik wil 

alle collega’s hier bedanken namens die studenten want dat is mogelijk dankzij jullie.  

 

Stemming 

 

De vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse decreten binnen het 

beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport wordt aangenomen met 10 stemmen voor, 1 lid heeft 

neen gestemd, 6 leden hebben zich onthouden.  

 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, 

Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri, Fouad 

Ahidar 

Heeft neen gestemd: Dominiek Lootens-Stael 

Hebben zich onthouden:  Jan Bussselen, Bianca Debaets, Pepijn Kennis, Cieltje Van Achter, 

Mathias Vanden Borre, Gilles Verstraeten 

 

 

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat we doorgaan met de vragen om uitleg, maar dat die omgezet 

worden in mondelinge vragen.  Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)  

 

 

VRAGEN (R.v.O., art. 58) 

 

Initiatief Offstage 

 

De voorzitter: Collegelid Pascal Smet zal de vraag beantwoorden.  

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen): Het initiatief Offstage dat samen met Bruzz kunstenaars hun 

kunst liet beleven, hen een publiek gaf en hen ook financieel beloonde, vond plaats in december.  

  

Kunt u ons vertellen hoe dit verlopen is? Hoe is de samenwerking met Bruzz geweest? Welke 

middelen dienden vrijgemaakt te worden vanuit welke allocaties?   
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Ik heb het zelf op de voet opgevolgd en heb vele culturele ontdekkingen kunnen doen. Het was 

zelfs voor mij een openbaring. Ik zou zelf wel kunnen turven hoeveel kunstenaars een plekje 

hebben gekregen, hoeveel verschillende disciplines getoond werden en hoeveel diversiteit we 

konden zien en of het genderevenwicht gerespecteerd werd in de selectie, maar ik wil u toch 

ook vragen of jullie die keuze mee gemotiveerd hebben of dat Bruzz daar zijn 

verantwoordelijkheid in nam?  

 

Ik ben benieuwd of u bereid bent om daar een vervolg op te geven.   

 

2021 zal nog een zeer zwaar jaar zijn voor vele kunstenaars en alle mogelijkheden die op een 

positieve manier voor schoonheid en troost kunnen zorgen, blijven welgekomen. 

 

Collegelid Pascal Smet: Mijn kabinet en dat van collegevoorzitter Elke Van den Brandt zijn 

vorig jaar inderdaad gevat door Bruzz met de vraag om Bruzz Offstage mogelijk te kunnen 

maken. We zijn daarop ingegaan. Ik heb 8.000 euro aan middelen ter beschikking gesteld voor 

Offstage. Dat bedrag ging integraal naar de betaling van de kunstenaars. Dat zijn Covid-

middelen waarmee we de kunstenaars kunnen ondersteunen. Tussen 1 en 31 december 2020 

werden 16 afleveringen van Bruzz Offstage uitgezonden na elke uitzending van Bruzz 24.  

 

De rekrutering van de acts werd op verschillende manieren georganiseerd: via een brede oproep 

door de kanalen van Bruzz, via een gerichte zoektocht binnen het Nederlandstalige kunstenveld, 

via overleg met mijn kabinet en tot slot maakte Bruzz een redacteur gedurende een aantal dagen 

vrij om actief op zoek te gaan naar artiesten die aan dit project wilden meewerken. Er kwamen 

verschillende disciplines aan bod en combinaties van deze disciplines: muziek, woord, theater, 

dans, meer bepaald 7 muziek, 3  woord, 1 theater en 5 dans. De deelnemers werden niet 

gevraagd naar een eventuele migratieachtergrond want we wilden dat de Brusselse diversiteit 

sowieso vertegenwoordigd was. In 9 van de 16 acts stonden vrouwen on stage, dus in de 

meerderheid.  

 

Alle opnames werden verspreid via de sociale media en de website en de opnames worden deze 

maand opnieuw uitgezonden. Dit was een eenmalige toelage aan Bruzz. We hopen dat Bruzz 

nu de smaak te pakken krijgt en daaraan binnen de reguliere middelen in 2021 een vervolg zal 

breien binnen de basisopdracht. Dat lijkt een zeer goed idee te zijn, niet alleen van mij, maar 

collegevoorzitter Elke Van den Brandt is het volmondig met me eens.  

 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen): Ik dank u voor uw antwoord. De smaak zit zeker goed. Het 

feit dat de middelen uit de Covid-middelen kwamen, doet me nog eens herhalen dat het toch te 

bekijken valt. Zoals ik bij de budgetbespreking ook aangaf, in de manier waarop we cultuur 

naar scholen brengen, is daar met een budget van 5.000 euro nog wel ruimte voor nog meer 

budgetten om de uitvoering ervan te brengen. Op die manier zijn het niet alleen maar aanvragen 

voor financiële steun, maar kunnen we dat linken aan effectief iets uitvoeren en kunnen we ook 

meer geven aan het publiek. Er was nog een heel groot saldo. Daar hebt u ook op gewezen en 

ook dat het College nog zal bekijken hoe het dat volgend jaar op een inventieve manier kan 

alloceren, want dat heeft de complexe sector nodig. Ik geef toch nog even mee dat ik vragende 

partij ben dat u daaraan denkt bij de allocaties. 

 

Collegelid Pascal Smet: Dat zullen we doen.  
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Het naleven van quarantainemaatregelen na reizen in de scholen 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Tijdens de voorbije kerstvakantie was er 

heel wat te doen over reizen naar het buitenland in coronatijden. Geconfronteerd met een groot 

aantal mensen dat op reis ging, ook naar rode zones – wat zowat de hele wereld is op dit 

ogenblik -, ook met het vliegtuig, hebben de regeringen van de land beslist om de richtlijnen 

aan te passen en te verstrengen en ook de quarantaineregels aan te passen. We hebben het hier 

over reizen naar skigebieden, toevallig reizen – hopelijk reizen er niet te veel naar Groot-

Brittannië -, maar ook over reizen naar familie, naar het land van herkomst. Heel wat gevallen 

komen dus in aanmerking.  

 

Spijtig genoeg en zeker typisch voor dit land komen de maatregelen vaak te laat, houden ze 

amper rekening met de toepasbaarheid op het terrein, worden ze slecht voorbereid, onduidelijk 

gecommuniceerd enzovoort.  

 

Sommigen hebben gepleit voor nog meer verstrenging in het onderwijs. Het Vlaams Belang 

volgt de zienswijze van Vlaams minister van Onderwijs om maximaal in te zetten op  

aanwezigheidsonderwijs en om dat op een zo hoog mogelijk peil te houden om de 

leerachterstand te beperken en ook het aantal stressfactoren zoveel mogelijk uit te schakelen.  

 

Anderzijds en misschien net daarom is het absoluut noodzakelijk dat alle andere 

voorzorgsmaatregelen maximaal worden toegepast en dus ook de quarantainemaatregelen om 

de druk en vooral de infectiedruk in scholen zo laag mogelijk te houden.  Dat stelt de scholen 

natuurlijk voor een aantal bijzondere uitdagingen.   

 

Moeten kinderen of leerkrachten van wie bekend is dat ze eigenlijk in quarantaine moeten zijn, 

naar huis worden gestuurd?   

 

Welke bevoegdheden hebben directies en leerkrachten wanneer ze vaststellen dat leerlingen 

eigenlijk in quarantaine moeten zitten, toch op school verschijnen, bijvoorbeeld wanneer ze 

vertellen over hun reis?   

 

Werden er effectief leerlingen naar huis gestuurd? Hoe is dat verlopen? Zijn daar aantallen van 

gekend? Heeft dat voor problemen gezorgd of is dat allemaal vrij vlot kunnen verlopen? Hebben 

directies de zaak maar laten rusten omdat ze niet echt over bevoegdheden beschikten?  

 

Zijn er cijfers van afwezigheden bekend wegens het toepassen van de quarantaineregels?   

 

Zijn er eventuele gevolgen voor het vlot kunnen lesgeven?   

 

Ik hoop dat het allemaal een beetje in goede banen is kunnen verlopen, maar daar zult u 

ongetwijfeld een zicht op kunnen geven.  

 

Collegelid Sven Gatz: Het Overlegcomité van 30 december 2020 besliste inderdaad om de 

reisregels aan te scherpen voor de reizigers die terugkeren uit een rode zone. Het departement 

Onderwijs Vlaanderen heeft daarop de  volgende richtlijn uitgevaardigd: “ Reizen naar het 

buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, worden beschouwd als een 

hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen. 

Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een 
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negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief testresultaat 

van de tweede test stopt de quarantaine. Tijdens deze verplichte quarantaineperiode kan je als 

school leerlingen of personeelsleden weigeren. Voor leerlingen in quarantaine die niet ziek zijn 

kan je een vorm van afstandsonderwijs organiseren, maar dit is niet verplicht. Hoe je dit inricht, 

bepaal je als school zelf.” 

 

De scholen kunnen autonoom bepalen hoe zij uitvoering geven aan deze richtlijnen. Het 

mandaat dat de scholen krijgen van de overheid is duidelijk: als er geweten is dat een leerling 

terugkomt uit een rode zone, kan die naar huis worden gestuurd. Er wordt tevens gerekend op 

ieders verantwoordelijkheid: de flexibiliteit van de scholen en de burgerzin van de ouders en de 

leerkrachten. 

Om een zicht te hebben op de toepassing van deze en de afwezigheden wegens het naleven van 

de quarantainemaatregelen nam onze administratie contact op met de onderwijsnetten. 

 

Voor het vrij gesubsidieerd onderwijs verstuurde het Katholiek Onderwijs Vlaanderen op 17 

december 2020 een nieuwsbrief met daarin verduidelijking van de geldende 

overheidsrichtlijnen. Een aantal schoolbesturen informeerde alle personeelsleden nog voor de 

kerstvakantie over de mogelijke gevolgen van een vakantie in een rode zone. Scholen 

informeerden voor of tijdens de kerstvakantie ook de ouders via mail of via een persoonlijk 

contact. 

 

Bij de heropstart varieerde de aanpak per school. In een aantal scholen werden alle ouders bij 

het binnenkomen in de school bevraagd over een voorbije reis naar het buitenland en werd hen 

gevraagd om hun kind of kinderen terug mee naar huis te nemen als zij in quarantaine moeten. 

In andere scholen nam de klastitularis dit op voor de start van de lessen en ook daar werden 

ouders gecontacteerd om hun kind(eren) mee naar huis te nemen. Een aantal ouders 

contacteerde de school om te melden dat zij op reis waren geweest en dat hun kind dus thuis in 

quarantaine bleef. De heropstart verliep vlot. Een beperkte steekproef binnen het Katholiek 

Onderwijs leert ons dat het aantal quarantaines per school, zowel bij leerlingen als bij leraren, 

vrij beperkt is. Voor de andere onderwijsnetten kan ik wel concrete cijfers geven. 

 

Het Gemeenschapsonderwijs meldde dat ze de richtlijnen van het Departement Onderwijs 

samengevat en verspreid heeft via Smartschool. Wie minder dan zeven dagen geleden is 

teruggekeerd van vakantie en toch naar school ging, kon worden teruggestuurd. Het gaat om 

een verwaarloosbaar aantal kinderen. De meeste ouders hielden zich goed aan de 

quarantainemaatregelen. 

 

Binnen de Scholengroep Brussel was 3% van de kinderen afwezig, waarvan slechts een kleine 

minderheid wegens terugkeer uit een rode zone. In 11 van de 39 basisscholen kwamen in totaal 

34 leerlingen ondanks vermoeden of effectieve terugkeer uit rode zone toch naar school. 

Leerlingen van wie men zeker was dat ze terugkwamen uit rode zone werden naar huis gestuurd. 

De leerlingen in verplichte quarantaine krijgen individuele taken, werkbundels en opdrachten 

via Smartschool. 

 

In het secundair onderwijs zijn in 11 van de 17 scholen een dertigtal leerlingen in quarantaine 

gegaan Dat is ongeveer 0,5% op een totaal van 6.650 leerlingen. In 2 van de 17 scholen kwamen 

in totaal 6 leerlingen toch naar school ondanks een terugkeer uit een rode zone. Deze leerlingen 

werden naar huis gestuurd. De leerlingen die in quarantaine zijn, krijgen afstandsonderwijs 

zoals dat reeds door de school voorzien was. 
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In het officieel gesubsidieerd onderwijs organiseerden een aantal scholen via de klastitularissen 

bevragingen bij hun leerlingen over buitenlandse reizen. Leerlingen die in quarantaine moeten, 

werden ook naar huis gestuurd. Eén school gaf zelfs aan op maandagochtend het voltallige 

personeel getest te hebben op corona bij de heropstart. In deze school kon al het personeel 

heropstarten. In het officieel gesubsidieerd onderwijs zijn in totaal een vijftal leerkrachten in 

quarantaine gegaan na terugkeer uit een rode zone. Het officieel gesubsidieerd onderwijs 

schatte het aantal leerlingen dat na de kerstvakantie afwezig is wegens het naleven van een 

quarantaine op 100 tot 150 leerlingen op een totaal van ongeveer 9.000 leerlingen. Bij de eigen 

instellingen van de VGC – Kasterlinden en Zaveldal – gaat het in het totaal om 6 leerlingen op 

een kleine 400 leerlingen. 

In de 3 netten is de impact zeer miniem. Naar schatting ging ongeveer 1% van de leerlingen in 

verplichte quarantaine na een verblijf in een rode zone. De gevolgen voor het lesgeven zijn dus 

heel beperkt. Extra afstandsonderwijs organiseren voor de leerlingen die in verplichte 

quarantaine zijn na terugkeer uit een rode zone is geen verplichting. Maar aangezien scholen 

ondertussen vertrouwd zijn met quarantainemaatregelen en afstandsleren, ontwikkelden ze 

hierrond al een doeltreffende aanpak. Uit deze steekproef en bevraging blijkt dat de gevolgen 

gelukkig heel beperkt zijn gebleven. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Deze lage cijfers verbazen me enigszins 

aangezien we hoorden dat er veel naar het buitenland werd gereisd. We kunnen maar hopen dat 

alles correct is verlopen. Voor de scholen en directies is het uiteraard niet evident om dit te 

beoordelen. Ik stel wel vast dat de onderwijsnetten en scholen heel hard hun best hebben 

gedaan, hoewel ze pas laat met nieuwe regels werden geconfronteerd. We moeten hopen dat de 

andere overheden in de toekomst sneller zullen schakelen zodat het onderwijs zich beter kan 

voorbereiden. 

 

 

Het mentaal welzijn Brusselse studenten – impact coronacrisis 

 

Mevrouw Bianca Debaets (CD&V): We weten allemaal dat de coronacrisis op jongeren en 

studenten een impact heeft. Het stond gisteren of eergisteren ook in De Standaard dat veel 

jongeren te lijden hebben onder het sociaal isolement en kampen met depressieve gevoelens.  

 

Vlaanderen heeft daarom middelen vrijgemaakt om een beleid uit te bouwen rond mentaal 

welzijn bij studenten. De regie van dat beleid komt bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs 

(SIHO) te liggen en er zullen verbindingsofficiers aan de slag gaan. In hoeverre werd het 

collegelid ingelicht over de resultaten van de enquête van de Vlaamse Vereniging van 

Studenten (VVS) inzake het mentale welzijn van de Brusselse studenten? Is hij in contact met 

het SIHO over deze problematiek? Wanneer zal de verbindingsofficier in Brussel aan de slag 

gaan? Welk profiel wordt er gezocht en hoe wordt de verbindingsofficier omkaderd? Wordt er 

bestudeerd of de verbindingsofficier eventueel een plaats kan krijgen in de structuur van Brik 

of er minstens mee zal kunnen samenwerken? Heeft het College beslist om dit Vlaams initiatief 

te versterken in Brussel? Komt er een campagne om het digitaal platform dat in ontwikkeling 

is te promoten bij de studenten in het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel? 

 

Collegelid Sven Gatz: De resultaten van de enquête van de VVS zijn nog niet bekend. De 

enquête liep tot de kerstvakantie en de VVS is de resultaten nog aan het analyseren. 

Vermoedelijk zullen die eind januari bekend gemaakt worden. De administratie heeft de 
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gegevens alvast opgevraagd, maar het rapport zal ook beschikbaar zijn op de website van VVS 

en dus voor iedereen raadpleegbaar zijn. 

 

Los van deze enquête zit de administratie van de VGC op regelmatige basis samen met Brik en 

de studentenvoorzieningen van de Nederlandstalige hogeronderwijsinstellingen in Brussel. 

Sinds corona komt het welzijn van de studenten daar ook ter sprake. De studentenvoorzieningen 

houden het algemeen welzijn van de studenten in het oog en houden contact met de 

studentenkringen om de vinger aan de pols te houden. Studenten kunnen met hun vragen voor 

psychologische begeleiding ook terecht bij de studentenvoorzieningen. 

 

Daarnaast organiseren de hogeronderwijsinstellingen eveneens acties om het mentaal welzijn 

van de studenten te ondersteunen. Zo is er een buddyproject via de Nova Sport App, waarbij 

studenten kunnen afspreken om samen coronaproof te sporten, en worden er lessen yoga en 

mindfulness aangeboden via streaming. Brik maakte op haar website een apart luik rond 

studentenwelzijn waar studenten alle mogelijkheden tot ondersteuning en hulpverlening kunnen 

terugvinden. 

 

Het SIHO laat weten dat de selectieprocedure voor de verbindingsofficier Brussel nog loopt. 

Zowel bachelors als masters in een menswetenschappelijke richting kunnen zich kandidaat 

stellen tot en met 11 januari 2021, de gesprekken zijn gepland rond half januari. 

 

De verbindingsofficier voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal werken vanuit Brik en 

zowel aan SIHO als aan Brik rapporteren. Brik zal de verbindingsofficier ondersteunen en 

wegwijs maken in Brussel. De verschillende verbindingsofficieren komen ook regelmatig 

samen in een lerend netwerk waar ze expertise delen en bevorderen. 

 

De VGC kreeg nog geen vraag naar de nood om het project bijkomend te versterken. Het project 

loopt tot eind 2021. De Vlaamse Regering heeft voor die periode de nodige middelen 

uitgetrokken. 

 

Het digitaal platform is nog in ontwikkeling. Het doel ervan is dat het voor studenten 

makkelijker moet zijn om hun weg te vinden naar de ondersteuning van hun mentaal welzijn. 

Eens dit platform operationeel is, zal hier via verschillende kanalen promotie voor worden 

gemaakt. 

 

Los van de bestaande initiatieven zit er dus veel in de pijplijn. De maand januari is belangrijk, 

zowel voor de bekendmaking van het rapport als voor de aanwerving de verbindingsofficier. Er 

komt zeker nog versterking om de bezorgdheden die mevrouw Bianca Debaets aangaf beter het 

hoofd te kunnen bieden. De versterking van het mentaal welzijn van de studenten belangt ons 

immers allemaal aan. 

 

 

- De vergadering wordt om 13u42 uur gesloten. 

 

- De Raad gaat tot nadere bijeenroeping uiteen. 
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BIJLAGEN 

 

 

Schriftelijke vragen – Indiening 

 

Er werden schriftelijke vragen ingediend door mevrouw Bianca Debaets. 

 

 

 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025: de vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 

2021-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse 

decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 

 
 

TOELICHTING  

 

Een paar weken na de bespreking en goedkeuring van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 in 

deze Raad, bespreken we vandaag het zogenaamde jeugdbeleidsplan, het sportbeleidsplan en het 

erfgoedplan van de VGC. Het zal u niet verbazen dat deze plannen volledig geënt zijn op het 

meerjarenplan dat we eind vorig jaar bespraken. Het erfgoedplan moet stricto senso niet goedgekeurd 

worden door De Raad maar ik vind het toch belangrijk om ook dit met u te delen.  

 

Participatie en beleidsinspraak zit in het DNA van Cultuur Jeugd en Sport. Ik laat mij  adviseren door 8 
zorgvuldig samengestelde adviesraden en werkgroepen.  Dan komen we in totaal aan een zgn. 
stadspanel van meer dan 210 personen die regelmatig samen komen en we heel gericht over 
onderwerpen kunnen bevragen op elk moment in de legislatuur om continu de vinger aan de pols te 
houden. De inhoudelijke koers van de 22 gemeenschapscentra krijgt vorm via evenveel raden van 
bestuur.  Dat is niet ouderwets : dat noem ik structurele participatie. Tel daar Stadspiratie en tal van 
bevragingen bij en je kan spreken van een gedragen beleid.  Voor elk van de plannen is er een specifiek 
traject afgelegd. Ik kom hier op terug bij de bespreking van de afzonderlijke plannen.   
 

HET JEUGBELEIDSPLAN:  

Sinds 1 januari 2016 voegde Vlaanderen de sectorale middelen Jeugd voor de vlaamse lokale besturen 

toe aan het Gemeentefonds. Dit betekent dat de lokale besturen in Vlaanderen zelf beslissen hoe ze 

de middelen voor het jeugdwerk en het jeugdbeleid inzetten. Ze hoeven hierover geen specifieke 

verantwoording meer af te leggen bij de Vlaamse overheid. Op basis van het decreet lokaal jeugdbeleid 

ontvangen enkel nog de VGC en vzw De Rand  rechtstreeks middelen vanuit Vlaanderen om 

respectievelijk in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en in de faciliteitengemeenten rond Brussel 

initiatieven te nemen ter ondersteuning van het jeugdwerk en het jeugdbeleid. Volgens dit decreet 

moet de VGC dus een lokaal jeugdbeleidsplan schrijven.   

 

Het Vlaamse decreet “lokaal jeugdbeleid” verplicht de VGC -als enige bestuur- om een 

jeugdbeleidsplan op te maken dat minstens het volgende omvat: 

1. een beschrijving van het proces en de analyse die hebben geleid tot de totstandkoming van 
het jeugdbeleidsplan;  
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2. de doelstellingen die passen in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten met daaraan 
gekoppeld de acties, een bijbehorende timing en een financiële prognose. 

 

Het is en blijft onze ambitie dat het strategisch meerjarenplan het leidend document is, waar de 

sectorplannen op aansluiten of in opgenomen zijn. Om het strategisch meerjarenplan niet te 

verzwaren met specifieke informatie over een bepaalde sector, werd gekozen om waar nodig een 

afzonderlijke document te maken waar alle gevraagde informatie gebundeld is per sector. 

 

Ik wil daarom in deze toelichting stilstaan bij 2 elementen: 

1. de prioriteiten in kader van het jeugdbeleid en de begroting 
2. de rol van de jeugdraad 

 

De Vlaamse overheid vraagt om in ons jeugdbeleid in te zetten op 3 prioriteiten: 

1. de ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin; 
2. de bevordering van de participatie in het jeugdwerk van kinderen en jongeren in 

maatschappelijk kwetsbare situaties; 
3. het voeren van een beleid om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. 

 

Daartegenover staat een subsidie van ongeveer 1,072 miljoen euro. Daarnaast investeert de VGC zelf 

nog minstens 3,932 miljoen euro binnen de gewone begroting van het beleidsdomein Jeugd.   

 

De VGC vult de beleidsprioriteiten als volgt in:  

 

1. Het Nederlandstalig jeugdwerk in Brussel wordt sterk ondersteund. De afgelopen jaren zetten 
we bewust in op reglementaire rust, nadat de verschillende reglementen in de periode 
daarvoor geëvalueerd en bijgestuurd werden. Met onze regionale partners maakten we 
overeenkomsten op strategisch niveau die vertrokken vanuit wederzijds vertrouwen. Dit jaar 
zullen we nieuwe overeenkomsten opmaken in uitvoering van het strategisch meerjarenplan. 
Hiervoor startten we reeds meer dan een jaar geleden een traject met alle partners op. In het 
voortraject waren alle 14 regionale partners met overeenkomst betrokken (=Art Basics for 
Children, Cultureghem, D’BROEJ, FIX, Foyer, GoodPlanet, Groep Intro, JES, Jeugd en Muziek 
Brussel, Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel, Het Neerhof, Pilar, Toestand, Zonder Handen) en 
een vertegenwoordiger van de jeugdraad. Tijdens het traject werden er samen bekeken op 
welke manier de nieuwe overeenkomsten tot stand zouden komen. Er werd afgesproken dat 
de partners een beperkt beleidsplan zullen indienen, gekoppeld aan de doelstellingen uit het 
meerjarenplan van de VGC. Op vraag van de partners komt er ook een gesprek met de jury en 
gebeurt er bij elke partner een plaatsbezoek. Hiervoor wordt samengewerkt met studenten 
Sociaal Werk. Tegelijk werd gekeken welke ondersteuning de partners nodig hadden om tot 
zo’n plan te komen. Hieruit groeide de webinar met Tom Palmaerts eind mei en de workshops 
rond een straf toekomstplan begin oktober in de Beursschouwburg. Ook de subsidies voor de 
ondersteuning van de organisatieontwikkeling eind 2020 kaderen hierin. Tot slot werden de 
beoordelingscriteria en het profiel van de juryleden samen opgesteld. In deze jury zullen ook 
jongeren zetelen. We werken hiervoor samen met Globelink. De oproep wordt deze week 
gelanceerd. 
 
 

2. De focus op kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is altijd een 
belangrijk element van het VGC-jeugdbeleid geweest. We werken hiervoor al lange tijd samen 
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met diverse partners zoals D’BROEJ, Foyer of Circus Zonder Handen. Maar ook meer recente 
partners zoals Toestand en Cultureghem dragen hiertoe bij. Onlangs diende de VGC nog een 
projectaanvraag in om ook met de jeugdbewegingen, de jeugdhuizen en nieuwe 
jeugdwerkvormen nog meer verbinding te leggen met de diversiteit aan kinderen en jongeren 
in onze stad. Anders als de tendens in Vlaanderen willen we minder in hokjes denken en meer 
inclusief aan de slag gaan. De VGC erkent en gaat aan de slag met nieuwe kiemen van 
jeugdwerk die opduiken binnen het Brusselse jeugdwerklandschap. De initiatiefnemers van 
deze organisaties of initiatieven zijn (jong)volwassenen die opgroeien in de kansarme buurten 
van onze stad, ze nemen het initiatief om een vrijetijdsaanbod te organiseren voor de kinderen 
en jongeren uit hun wijk en buurten. Eén van hun belangrijkste drijfveren is het gemis aan 
vrijetijdsaanbod dat ze zelf hebben ervaren tijdens hun jeugd. Ze willen andere jongeren 
behoeden voor de gevaren van ‘de straat’. Een derde motivatie zit in het ondersteunen van de 
jongeren tijdens hun ontwikkeling: helpen om het goed te doen op school, een positieve 
identiteit uit te bouwen, verantwoordelijkheid op te nemen, een job te vinden. Kortom, deze 
werkingen beogen kansarmoede te verkleinen voor kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties. 

3. De aandacht voor jeugdcultuur is iets dat mij persoonlijk heel sterk bezighoudt. Kinderen en 
jongeren komen best zo vroeg mogelijk in contact met alle facetten van cultuur, kunsten en 
erfgoed. Ik verwees in de algemene bespreking vorig jaar al naar het project “Kunstenaar in 
de klas”. Maar ook de enorme inzet van de gemeenschapscentra op vlak van scholenwerking, 
de ondersteuning van Brusselse bibliotheken rond leesbevordering of de trajecten van onze 
erfgoedcel met Brusselse klassen dragen daartoe bij.  Via het jongerenfonds à fonds geven 
we jongeren tot 26 jaar budgetten en de nodige begeleiding om hun projecten tot een goed 
einde te brengen. Zo werden er videoclips, blogs, expo’s en kortfilms gecreëerd om het over 
thema’s als vrouwenrechten, onderdrukking en racisme te hebben.   
 

 

In ons Meerjarenplan kiezen we prioritair om van Brussel een kind- en jeugdvriendelijke stad/gewest 

te maken. Jeugdbeleid maak je samen en loopt als een rode draad door de verschillende 

beleidsdomeinen en sluit zich dus niet op binnen Cultuur Jeugd en sport.   

  

Dit doen we door:  

1. samen te werken met jeugdorganisaties en andere overheden aan de fysieke en mentale 
ruimte voor kinderen en jongeren. 

2. te luisteren naar de noden van kinderen en jongeren; 
3. werk te maken van het opvang- en vrijetijdsaanbod doorheen het schooljaar en tijdens de 

vakantieperiodes; 
4. verder af te stemmen en samen te werken binnen de VGC rond Brede School, studenten- en 

gezinsbeleid. 
 

Daarnaast verplicht Vlaanderen ons te beschikken over een jeugdraad met het oog op de organisatie 

van het overleg en de inspraak van kinderen en jongeren bij de voorbereiding en de uitvoering van het 

jeugdbeleid.   

 

De volgende personen kunnen lid worden van de VGC-Jeugdraad:  

-              afgevaardigden van erkende jeugdwerkinitiatieven, 

-              geïnteresseerde Brusselse kinderen en jongeren, 

-              deskundigen inzake jeugdbeleid. 
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De jeugdraad telt momenteel 61 leden. De verschillende bovenstaande categorieën zijn 

vertegenwoordigd. 

 

De jeugdraad heeft een autonome werking, ondersteund door de VGC-jeugddienst. De 

agendacommissie, samengesteld uit de (onder)voorzitters, de administratie en een 

vertegenwoordiger van het kabinet, zorgt voor de planning en opvolging van de werking. De jeugdraad 

vergadert om de twee maanden in een uitgebreide setting (jeugdraad XL). Daarnaast zijn er 

werkgroepen actief: de permanente werkgroep beleid (voor oa de advisering van jeugdwerkprojecten) 

en de thematische werkgroepen 1) ruimte en 2) diversiteit en anti-discriminatie. Het vergaderritme 

hangt af van de noden. De thema’s worden bepaald door de jeugdraadsleden. 

 

Met betrekking tot de participatie inzake het strategisch meerjarenplan van de VGC en het sectorplan 

jeugd sloten we volledig aan bij de aanpak en het traject van het Strategisch Meerjarenplan en 

Stadspiratie. Er waren specifieke workshops voorzien voor kinderen en jongeren, maar die konden niet 

plaatsvinden omwille van de COVID-maatregelen. 

 

De jeugdraad was wel betrokken tijdens het volledige proces. De agendacommissie werd systematisch 

op de hoogte gehouden van de stand van zaken en ook in de wekelijkse nieuwsbrief naar de 

jeugdraadsleden kwam het meerjarenplan en Stadspiratie vaak aan bod.  

 

Specifiek was er aandacht op volgende vergaderingen: 

 14/2/2020: werkgroep beleid (Stadspiratie) 

 18/2/2020: jeugdraad XL (Stadspiratie) 

 10/11/2020: gezamenlijke adviesraad (Stadspiratie en SMJP) 

 3/12/2020: werkgroep beleid (advies SMJP) 

 8/12/2020: jeugdraad XL (advies SMJP) 
 

 

Het volledige en positieve advies van de jeugdraad op het Strategisch Meerjarenplan werd 

opgenomen in het document zelf. Maar ik herneem toch graag 2 passages: 

 

Eerst over inspraak en participatie: “De jeugdraad erkent en waardeert de inspanningen die de VGC 

geleverd heeft. Toch blijft participatie een werk dat nooit af is. De jeugdraad vraagt deze inspanningen 

aan te houden bij de uitvoering van het plan en wordt graag betrokken als transversaal adviesorgaan 

voor alles wat kinderen en jongeren aanbelangt.” Het spreekt voor zich dat we dit ook zullen doen. Dit 

voorjaar is er alvast een eerste ontmoeting gepland tussen het volledige college en de jeugdraad. 

 

Maar ook het  besluit van de jeugdraad wil ik jullie niet onthouden: “Samenvattend stelt de jeugdraad 

een grote overlap vast tussen de standpunten die in haar memorandum werden opgenomen enerzijds 

en de doelstellingen en actieplannen in het strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC 

anderzijds. De sterke focus op gelijke kansen, kind- en jeugdvriendelijkheid, participatie en 

samenwerking binnen en buiten de VGC sluiten aan bij de noden en wensen van de Brusselse jeugd. (…) 

De jeugdraad geeft daarom een positief advies op het strategisch meerjarenplan en de vertaalslag naar 

het decreet lokaal jeugdbeleid.” 
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SPORTBELEIDSPLAN  

Net als bij jeugd verplicht het Vlaamse decreet “lokaal sportbeleid” dat de VGC een afzonderlijk 

sportbeleidsplan op te maken dat minstens het volgende omvat: 

1) een beschrijving van de huidige structuren van de VGC met betrekking tot sport en een 

inventarisatie van de externe sportactoren die een rol spelen bij het sportbeleid van de VGC;  

2) de doelstellingen, met per doelstelling de vermelding van het beoogde resultaat en de 

indicatoren; 

3) de aanpak om de doelstellingen te realiseren, met per doelstelling de vermelding van de 

maatregelen, de timing; 

4) en de financiële prognose. 

 

Dit meerjarenplan moet volgens het decreet bovendien tot stand komen via een interactieve 

bestuursstijl, advies krijgen van de sportraad en goedgekeurd worden door u, de VGC-raad. 

 

Idealiter volstaat het VGC strategisch meerjarenplan als document voor Vlaanderen, waar de 

sectorplannen op aansluiten of in opgenomen zijn. Om dit plan echter niet te overladen met specifieke 

informatie over sportbeleid, werd de gevraagde extra informatie opgenomen in een afzonderlijke 

document om te voldoen aan de decretale voorwaarden. Bovendien bestaat er een gedeeltelijk 

verplicht model voor de aanvraag van de subsidie. 

 

De Vlaamse overheid vraagt om in ons sportbeleid in te zetten op 4 beleidsprioriteiten: 

1) de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen ondersteunen (op basis van een reglement); 

2) sportverenigingen stimuleren tot professionalisering met een bijzonder accent op de 

kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventueel tot onderlinge samenwerking; 

3) een activeringsbeleid voeren met het oog op een levenslange sportparticipatie  via een anders 

georganiseerd laagdrempelig beweeg- en sportaanbod; 

4) een beweeg- en sportbeleid voeren met aandacht voor transversale samenwerking zodat 

kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport 

 

Daartegenover staat een gevraagde subsidie van 773.000 euro en 231.900 euro (of 30% verplichte 

cofinanciering) vanuit de VGC voor het voorziene budget van 1.004.900 euro voor de uitvoering van 

de Vlaamse beleidsprioriteiten. Het totale sportbudget op de gewone begroting bedraagt 3.437.000 

EUR. 

 

De Vlaamse overheid verplicht de VGC-sportdienst om een meerjarenbeleidsdocument op te stellen 

dat: 

1. tot stand komt via een interactieve bestuursstijl; 

2. geadviseerd wordt door haar sportraad, en 

3. goedgekeurd wordt door u, de VGC-raad. 

 

De interactieve bestuursstijl is eigen aan de VGC.  Zoals je weet staan we dichtbij onze sectoren. 

Specifiek voor het strategisch meerjarenplan zette de VGC Stadspiratie op. Daarnaast capteert de 
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sportdienst noden en wensen via gesprekken, overlegmomenten en bevragingen met en bij de sector 

en de Brusselaar. De sportraad werd betrokken bij de opmaak van het VGC-breed plan en het 

specifieke sportbeleidsplan.  

 

Hierbij een overzicht :  

a. Input  vanuit de sportverenigingen via  
- Werkingsverslagen 2019-2020 
- Vele telefonische contacten en bezoeken (seizoen 2019-2020 en najaar 

2020). 
- Evaluatieverslagen en -gesprekken met de clubs die professioneel 

ondersteund worden (juni tot september 2020) 
b. Input van andere partners 

- Via gesprekken: BOP, Foyer BIS, Belgium United, Circus Zonder Handen, 
Hobo, GC, LDC, …. 

c. Input van de burgers en lokale partners 
- Via het veldwerk en onze sportantennes 

d. Input m.b.t. G-sport 
- Via Overlegplatform G-sport Brussel 

e. Input van de VGC-sportraad  
- In 2020: 3 maart en 11 juni, 10 november en 24 november 2020. 

 

 

Het positieve advies van de sportraad op het Strategisch Meerjarenplan werd opgenomen in het 

extra sportbeleidsplan. Ik vermeld graag een aantal specifieke opmerkingen die de sportraad 

formuleerde: 

 

1. Ambitieus plan waarbij participatie en verbinding essentiële plaats innemen. 

2. Nodigt uit om gezamenlijk aan de slag te gaan om de diverse doelstellingen te realiseren en 

het plan succesvol in de praktijk uit te rollen. 

3. Positief: beweging en sport op transversale manier ingekapseld in algemeen VGC-beleid. 

4. Positief: focus op de diverse aspecten, functies van bewegen en sport. 

5. Positief: veel aandacht naar inclusie en mooi hoe "sport als middel" hier op heel wat punten 

inzetbaar is. 

6. Positief: verhoogde aandacht gaat naar de vrijwilligers. 

7. Positief: meer aandacht naar openbare ruimte  

 

De sportraad hield tot slot een pleidooi voor administratieve vereenvoudiging: de combinatie van het 

VGC-meerjarenplan en een apart VGC-sportbeleidsplan in functie van het decreet lokaal sportbeleid 

vindt de sportraad complex. (Terecht).  

 

 

ERFGOEDPLAN  (hoeft niet goedgekeurd door Raad) 

De VGC kan binnen het Vlaamse cultureelerfgoeddecreet een subsidie aanvragen voor een 

‘dienstverlenende rol op regionaal niveau’ die dient om de werking van een cultureel-erfgoedcel te 

ondersteunen. Ze wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie die advies geeft aan de minister 

voor Cultuur. Na de beslissing van de Vlaamse regering over het subsidiebedrag op uiterlijk 1 juli 
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starten onderhandelingen over een cultureel-erfgoedconvenant die het bedrag van de 

werkingssubsidie bevat en de te bereiken doelstellingen. Deze overeenkomst geldt voor 5 jaar.  

De verplichte elementen in de aanvraag zijn gelinkt aan de criteria uit het decreet: 

 het belang van het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureelerfgoedactoren op het 
grondgebied of de bredere regio en de noden ervan 

 de kwaliteit van de aanwezige expertise 

 de wijze waarop de dienstverlenende rol wordt opgenomen en de mate waarin de 
dienstverlenende rol inspeelt op de noden 

 de wijze waarop de strategische visie, vermeld in artikel 5, wordt uitgevoerd 

 de wijze waarop erfgoedgemeenschappen die tot de doelgroep van de dienstverlening 
behoren betrokken worden in de werking 

 de kwaliteit van het zakelijke beheer, en de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de 
begroting. De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, 
rekening houdend met de ontvangsten uit de werking 

 de inbreng van middelen van de deelnemende besturen in de regionale dienstverlening 

 de afstemming met andere relevante actoren die een regionale dienstverlening aanbieden 
 

Specifiek in het kader van deze aanvraag organiseerden we bevragingen, enerzijds met betrekking tot 

de evaluatie van onze dienstverlening, anderzijds met betrekking tot de noden. We hebben door de 

Covid-maatregelen onze werkwijze aangepast. Fysieke sessies met ons werkveld werden omgevormd 

naar een-op-een gesprekken, enquêtes en digitale sessies.  

Een overzicht:   

● Tevredenheidsenquête bij onze gebruikers (mei-juni 2020, 103 

respondenten) 

● Gesprekken met de convenantpartners (mei-juni 2020, 3) 

● Enquête bij musea en archieven rond noden op het vlak van 

erfgoedzorg en digitalisering (juni-juli 2020, 25 respondenten) 

● Digitale sessies rond noden op het vlak van erfgoedzorg: 

preventieve conservering (16/06, 5 deelnemers), collectiebeleid (17/06, 7 deelnemers) en 

digitalisering (19/06, 10 deelnemers)  

● Enquête bij heemkringen rond hun noden (juni-juli 2020, 8 

respondenten) 

● Enquête bij erfgoedbankvrijwilligers rond hun noden (juni-juli 

2020, 8 respondenten) 

● Gesprekken met de lokale erfgoedbankcoördinatoren rond hun 

noden (juni-juli 2020, 6) 

● Gesprekken met relevante stakeholders (juni-juli 2020) 

o Erfgoedpartners met wie we een convenant hebben: AMVB, BMR, 

Be.Brusseleir 

o Erfgoedpartners met regionale dienstverlening: Archief van de 

Stad Brussel, Rijksarchief Brussel, Cinematek, CAVA 

o Federaties van etnisch-culturele verenigingen (4) 
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Op 1 oktober gingen we met de werkgroep Erfgoed in dialoog over een voorstel van doelstellingen en 

acties.  Op 10 december stelden we de werking van de erfgoedcel en de krachtlijnen voor op de 

Cultuurraad.  We gingen ook met hen in gesprek rond een aantal krachtlijnen.  

 

We schuiven volgende prioriteiten naar voor:  

 

1. Inzetten op erfgoedzorg, zowel voor het roerend als het immaterieel erfgoed  

Met het depotconsulentschap continueren we onze dienstverlening op het vlak van erfgoedzorg, met 

een uitleendienst, vormingen en trajecten, advies op maat. We zetten vooral in op het verbeteren van 

de bewaaromstandigheden in situ. Naast ons aanbod voor de erfgoedprofessionals zetten we tijdens 

deze beleidsperiode ook in op de erfgoedverenigingen en hun collecties en via het AMVB ook op het 

Brusselse middenveld. Nieuw is de impuls die we willen geven rond collectiebeleid en de plaats van 

waarderen binnen dat proces.    

Voor wie zich engageert voor het immaterieel erfgoed zijn we een aanspreekpunt en voorzien we 

ondersteuning en begeleiding vanuit onze coachende rol. We continueren onze werking rond 

ambachten en sluiten aan bij campagnes van Werkplaats immaterieel erfgoed om nieuwe beoefenaars 

op te sporen. We zetten deze menselijke schatten in de kijker door hun praktijken zichtbaarder te 

maken. 

 

2. Sensibiliseren rond cultureel erfgoed, zowel voor een ruim publiek als voor specifieke 
doelgroepen zoals kinderen en jongeren 

We engageren ons voor evenementen zoals Erfgoeddag en gaan aan de slag met digitale tools die 

beschikbaar zijn zoals de ErfgoedApp. We ondersteunen ook lokale erfgoedactoren in hun zoektocht 

naar kleinschalige initiatieven die het erfgoed dichtbij de mensen in beeld brengt. Deze initiatieven 

zorgen ervoor dat erfgoed vlot toegankelijk is voor een breed publiek, maar voor sommige 

doelgroepen is de drempel nog hoog. Samen met partners met expertise op het vlak van 

publieksbemiddeling gaan we op zoek naar methodes en werkwijzen om minder evidente groepen te 

bereiken. Op het vlak van erfgoededucatie sluiten we aan bij sterke concepten zoals Buurten met 

Erfgoed en de Scholenwerking van de N22. 

 

3. Participatief werken rond cultureel erfgoed vanuit een meerstemmig perspectief en met 
ruimte voor de labofunctie van Brussel 

Op het vlak van inclusief werken is meerstemmigheid voor ons een sleutel. Door meerdere 

perspectieven aan bod te laten komen, herkennen meer Brusselaars zich in het erfgoed en voelen zich 

erdoor aangesproken. Hiervoor intensifiëren we onze banden met cultureel-diverse 

erfgoedgemeenschappen die onder de radar bezig zijn met hun tradities. We zoeken samen naar 

manieren om hun erfgoed te delen met andere Brusselaars.  

Naast herkenbaarheid is nabijheid een belangrijk gegeven in die betrokkenheid. Hier blijft de 

Erfgoedbank Brussel een instrument om met lokale erfgoedgemeenschappen op zoek te gaan naar 

erfgoed dat anders verborgen blijft op zolder of in kelders. We maken dat zwerfgoed digitaal 

toegankelijk en zorgen voor een lokale dynamiek rond erfgoed. In de komende periode gaan we met 

de lokale erfgoedgemeenschappen nog een stap verder om nieuwe manieren van publiekswerking te 
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ontwikkelen. Zo willen we onderzoeken hoe we het welzijn van ouderen kunnen beïnvloeden door ze 

via de Erfgoedbank in contact te brengen met het Brussel uit hun jonge jaren. 

Om het potentieel van deze stad ten volle te benutten maken we voldoende ruimte vrij voor de 

labofunctie. Door intersectoraal te werken verruimen we onze blik door de creatieve en participatieve 

processen vanuit andere sectoren. Natuurlijk slaagt niet elk experiment erin om zijn vooropgestelde 

doelen waar te maken, maar ook daaruit kunnen we lessen trekken om mee te nemen in de verdere 

werking. Mislukken is dus toegestaan! 

 

 

4. Leggen van verbindingen en stimuleren van samenwerkingen in een netwerk met erfgoedcel 
als bruggenbouwer  

Tussen al deze verbindingen en samenwerkingen treden we als erfgoedcel op als bruggenbouwer, niet 

enkel binnen Brussel, maar ook tussen Vlaanderen en Brussel. Als spin in het web hebben we een goed 

zicht op wat leeft in het Brussels erfgoedveld. We zorgen ervoor dat de aanwezige expertise vlot kan 

circuleren tussen zowel professionelen als vrijwilligers. We stimuleren erfgoedactoren om samen te 

werken met partners uit andere sectoren om zo hun expertise en hun netwerk te vergroten. 

Daartegenover staat een gevraagde subsidie van 504.000 euro op het voorziene totaalbudget van 

1.016.281 euro.   

 

SLOT: mag ik u vragen om deze plannen goed te keuren zodat wij deze in Vlaanderen kunnen indienen. 

Erfgoed is uw goedkeuring niet nodig maar ik vond het toch belangrijk om dit ook te delen met u.  

 

 

 

 



58 

 

TREFWOORDENREGISTER 

 

Initiatief Offstage, blz. 44 

 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 

- Bespreking, blz. 3 

- Stemming, blz. 25 

 

Mentaal welzijn Brusselse studenten – impact coronacrisis, blz. 45 

 

Naleven van quarantainemaatregelen na reizen in de scholen, blz. 48 

 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025: de vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 

2021-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de bepalingen van de Vlaamse 

decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport 

- Bespreking, blz. 26 

- Stemming, blz. 44 

 

Vragen om uitleg 

  Zie    - Offstage 

- Mentaal welzijn Brusselse studenten – impact coronacrisis 

- Naleven van quarantainemaatregelen na reizen in de scholen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


