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ELKE VAN DEN BRANDT, 

COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN 

STEDELIJK BELEID 

 

Vraag nr. 16 van 2 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Speelpleinen: Mogelijk tekort aan speelpleinanimatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Vrt nieuws berichtte over het feit dat er ongerustheid rijst bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Uit 

inschrijvingscijfers blijkt immers dat er dit jaar slechts/amper 50 % van gebruikelijke aantal jongeren 

zich aanmeldde om het nodige brevet van animator te behalen. 

 

Normaal gesproken volgen jongeren 50 uur theorie en doen ze ook een stage. Om te vermijden dat 

lokale speelpleinwerkingen voor een tekort aan animatoren zullen komen te staan, worden tijdens de 

krokusvakantie online animatorencursussen georganiseerd.  

 

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) organiseert de vormingsdagen voor de inclusiebegeleiders op 

de speelpleinwerking. 

 

Kan voor de jaren 2018, 2019 en 2020 een overzicht gegeven worden van: 

 de profielen van de animatoren, inclusiebegeleiders en hoofdanimatoren (aantal per profiel 

zoals vermeld op de website VGC-speelpleinen); 

 het aantal jongeren dat een vormingsdag inclusiebegeleider met succes volgde bij het OCB. 

De aantallen aangemelde animatoren, hoofdanimatoren en inclusiebegeleiders; 

 kan voorgaande vraag worden aangevuld met een stand van zaken voor het jaar 2021? 

 

Dreigt een tekort aan animatoren voor de VGC-speelpleinen dit werkingsjaar? Zo ja, in welke 

periodes en voor welke speelpleinen/kampen? Welke oplossingen of maatregelen om de leegten op 

te vullen, zijn er genomen? 

 

Bestudeert het College specifieke maatregelen om het rekruteren en vormen van jongeren tot 

animator/hoofdanimator/inclusiebegeleider te verhogen en/of uitval te beperken? 

 

In hoeverre is het vinden van animatoren in Brussel moeilijker ten opzichte van Vlaanderen?  

 

Wordt hierover overlegd met andere steden in Vlaanderen die voor gelijkaardige uitdagingen staan 

(jonge bevolking, kansarmoede, diversiteit) zoals Antwerpen en Gent om een lerend netwerk te 

vormen? 

 

Antwoord 

 

In deze tabel zijn de profielen van de animatoren van 2018, 2019 en 2020 terug te vinden: 

 

Profiel 2018 2019 2020 

Werkt als leerkracht 11,79 % 10,38 % 10,53 % 

Werkt als bredeschoolcoördinator - 0,13 % 0,15 % 

Werkt als coördinator van een IBO - - 0,15 % 
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Instructeur in het jeugdwerk - 0,52 % 0,45 % 

(Bewijs deelname) instructeur(cursus) 0,61 % 0,13 % - 

Attest van hoofdanimator 9,65 % 8,43 % 6,92 % 

Diploma lerarenopleiding 0,92 % 1,17 % 1,05 % 

Laatstejaarsstudent van de lerarenopleiding 2,14 % 1,56 % 1,20 % 

Bewijs stagebeoordeling hoofdanimator 0,46 % 0,26 % 0,90 % 

Bewijs deelname hoofdanimatorcursus 2,91 % 0,13 % 0,15 % 

Bewijs inschrijving hoofdanimatorcursus 0,15 % - - 

Attest van animator 37,52 % 32,94 % 37,89 % 

Diploma bachelor Pedagogie van het Jonge Kind 0,15 % 0,13 % 0,30 % 

Diploma orthopedagogie 0,46 % 0,13 % 0,45 % 

Laatstejaarsstudent bacheloropleiding Pedagogie van het 

Jonge Kind 
- 0,13 % 0,15 % 

1e of 2e jaarsstudent lerarenopleiding 2,60 % 1,82 % 2,56 % 

1e of 2e jaarsstudent bacheloropleiding Pedagogie van het 

Jonge Kind 
0,31 % 0,65 % 0,30 % 

Stagiair in kader van lerarenopleiding - 0,26 % - 

Diploma gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 0,46 % 0,39 % 0,15 % 

Diploma jeugd- en gehandicaptenzorg (TSO) 0,61 % 0,65 % 0,45 % 

Diploma sociale en technische wetenschappen (TSO) 0,61 % 1,04 % 1,50 % 

Diploma kinderzorg (BSO) 0,15 % 0,78 % 0,75 % 

Certificaat begeleider kinderopvang (CVO) 0,31 % 0,39 % 0,30 % 

Certificaat begeleider buitenschools kinderopvang (CVO) - - 0,15 % 

Diploma verzorging (BSO) 0,77 % 0,26 % 0,15 % 

Bewijs stagebeoordeling animator 2,60 % 6,74 % 2,71 % 

Bewijs deelname animatorcursus 5,05 % 5,19 % 5,71 % 

Elders verworven competenties 18,84 % 23,87 % 22,86 % 

Schoolmedewerker (andere dan leerkracht) 0,15 % 0,39 % 1,35 % 

Bewijs inschrijving animatorcursus 0,61 % 0,91 % 0,60 % 

Co-animator 0,15 % 0,65 % 0,15 % 

 

Wat betreft de inclusievorming: in 2018 volgden 33 animatoren een vorming tot inclusie-begeleider 

bij het OCB; in 2019 waren dit 39 animatoren. Omwille van de geldende corona-maatregelen kon de 

vorming in 2020 niet doorgaan. 

 

Voor 2021 zijn de inschrijvingen lopend. Er zijn op dit moment al 14 kandidaten ingeschreven voor 

het online traject.  

 

De speelpleinwerkingen van de VGC zijn de voorbije jaren nog niet in de problemen gekomen bij het 

vinden van geschikte (hoofd)animatoren. Ook voor dit jaar verwachten de VGC en de Vlaamse Dienst 

Speelpleinen geen tekort aan animatoren. Jongeren hebben doorheen het jaar minder kunnen werken 

als jobstudent, minder contacten gehad en zijn op zoek naar gelegenheden om verantwoord leuke en 

leerrijke dingen te doen. 
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Zoals vooropgesteld in het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC zal de VGC de 

komende jaren Brusselse jongeren blijven aanmoedigen om als animator aan de slag te gaan. Het 

College wil ook nog meer inzetten op competentieontwikkeling en omkadering. De Administratie 

onderzoekt momenteel welke bijkomende maatregelen in de toekomst kunnen genomen worden rond 

rekrutering en vorming. 

 

Het is moeilijk om de Brusselse cijfers te vergelijken met Vlaanderen en andere steden, omdat elke 

speelpleinwerking binnen een specifieke lokale context werkt. Maar gemiddeld gezien, is het 

rekruteren van animatoren voor de speelpleinwerkingen die door de scholen in samenwerking met de 

VGC worden georganiseerd, gemakkelijker dan in Vlaanderen. In Vlaanderen worden jongeren vaak 

niet vergoed. Bij de VGC krijgen animatoren een volwaardige arbeidsovereenkomst gekoppeld aan 

een goede vergoeding. 

 

 

Vraag nr. 17 van 12 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Welzijn: Proefproject tegen menstruatie-armoede in het Nederlandstalig (onderwijs)netwerk 

 

Sinds Caritas het verslag over menstruatie-armoede uitbracht, is dit een onderwerp dat op federaal, 

regionaal en plaatselijk niveau niet uit de actualiteit te branden is. 

 

Tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende de toegang tot gratis hygiënische 

bescherming in de Gemengde Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin en Commissie voor 

Onderwijs en Scholenbouw op 19 januari 2021 werden uit de hoek van de meerderheid de volgende 

zaken opgetekend: “Collegelid Sven Gatz heeft toen […] toegezegd om het probleem aan te 

pakken.[…] De bal is al aan het rollen en daarom vindt de spreker dit voorstel van resolutie niet 

meer nodig.” “Na de vragen […] bij de begrotingsbesprekingen in december 2020 heeft het College 

tweemaal toegezegd om de problematiek aan te pakken. Daarom vindt de spreker het voorstel van 

resolutie nu zonder voorwerp.” 

 

Welke vooruitgang is geboekt in de (proef)projecten met betrekking tot het probleem van 

menstruatie-armoede in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Waar vinden deze projecten 

plaats? Hoeveel keer is het systeem gebruikt? Zijn er proefpersonen aangeduid om hun ervaringen 

mee te delen? Welke evaluatie of conclusies trekt het College hieruit? 

 

Hoe werden de betrokken scholen of hogeronderwijsinstellingen geselecteerd? In welke mate is dit 

een goede steekproef om te beoordelen of het systeem in alle onderwijsinstellingen kan uitgerold 

worden? 

 

Werkt de VGC aan een volledige uitrol van haar proefsysteem in het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel of andere instellingen? Indien niet, wanneer voorziet het College hieromtrent een beslissing 

te nemen? 

 

Vindt overleg plaats met betrokken actoren binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omtrent deze 

problematiek? Zo ja, wie was betrokken bij dit overleg? Is de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) hierbij betrokken? 
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Antwoord 

 

Menstruatie-armoede verwijst naar het ontbreken van financiële middelen om hygiëneproducten 

zoals maandverband of tampons te kunnen kopen. Daardoor moeten vrouwen hun toevlucht nemen 

tot toiletpapier of andere absorberende materialen wanneer ze ongesteld zijn of blijven ze wegens 

gebrek aan hygiëneproducten thuis van school of werk. Er rust op het probleem van menstruatie-

armoede een dubbel taboe: dat op armoede en dat op menstruatie. Hoewel het maar één van de vele 

facetten van armoede is, is het er wel één dat een impact heeft op het leven van meisjes.  

 

Op dit moment lopen er nog geen proefprojecten in de Nederlandstalige scholen in Brussel en werden 

er geen scholen geselecteerd.  

 

De beleidsdomeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin en Onderwijs en Vorming onderzoeken welke 

acties de VGC kan ontwikkelen met betrekking tot menstruatie-armoede in het Nederlandstalig 

onderwijsnetwerk in Brussel.  

 

Op dit moment analyseert de Administratie deze thematiek. Deze analyse verzamelt onder meer 

voorbeelden van projecten rond menstruatie-armoede in binnen- en buitenland en zal in kaart brengen 

wat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke types interventies in de Brusselse 

Nederlandstalige scholen zijn.  

 

Op basis van die analyse zullen de beleidsdomeinen gezamenlijk verdere stappen zetten in het 

ontwikkelen van eventuele acties en zal de VGC het gesprek aangaan met de noodzakelijke partners. 

 

 

Vraag nr. 18 van 12 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Gezin: Het beleid vanuit de VGC ter ondersteuning van eenoudergezinnen 

 

Zoals is geweten, bestaat een aanzienlijk deel van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest uit eenoudergezinnen. Naar schatting zou het om 65.000 dergelijke huishoudens gaan (1 op 

3), waarvan in zo’n 86 % enkel de moeder aanwezig is. Eenoudergezinnen lopen sowieso al een groter 

risico om in kwetsbare situaties en armoede te vervallen, en al zeker wanneer er een vrouw aan het 

hoofd van het gezin staat. 

 

Eind 2020 riep Brupartners in dat opzicht nog op tot het ontwikkelen van een transversale visie 

omtrent eenoudergezinnen, waarbij alle betrokken beleidsniveaus hun steentje bijdragen om de 

situatie in kaart te brengen en te helpen verbeteren. Daarnaast zou er ook een overkoepelend 

gewestelijk plan moeten komen ter ondersteuning van deze kwetsbare gezinnen. 

 

Heeft het College kennis genomen van het advies dat Brupartners eind vorig jaar geformuleerd heeft? 

Zo ja, op welke manier heeft het College besloten hier gevolg aan te geven? Heeft het College op 

basis hiervan besloten om specifieke maatregelen uit te werken binnen zijn bevoegdheden? 

 

Kan worden toegelicht welke acties en initiatieven werden genomen ter ondersteuning van 

eenoudergezinnen? 
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Welke actoren worden hierbij betrokken en op welke manier wordt er met hen overlegd omtrent het 

uitwerken van initiatieven rond deze problematiek? 

 

Kan in het bijzonder worden geduid op welke manier hieromtrent transversaal samengewerkt wordt 

met de collega-collegeleden? 

 

Kan in het bijzonder worden uitgelegd op welke (kwalitatieve en kwantitatieve) onderzoeken het 

College zich beroept om zijn beleid ter zake te kunnen uitstippelen? Werd hierbij ook aan de 

voormalige Meet- en Weetcel en/of diens opvolger gevraagd om het nodige cijfermateriaal te 

verzamelen? 

 

Zijn er hieromtrent reeds gegevens beschikbaar die erop duiden dat de coronacrisis ervoor gezorgd 

heeft dat eenoudergezinnen zich sneller en vaker wenden tot instellingen die onder de bevoegdheden 

van de VGC vallen, zoals bv. het Huis van het Kind? 

 

Antwoord 

 

Op 19 november 2020 kreeg het College een brief van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, mevrouw Nawal Ben Hamou, mevrouw Barbara Trachte, de heer Bernard Clerfayt en de 

heer Alain Maron, met een uitnodiging tot deelname aan thematische werkgroepen in het kader van 

de opmaak van het Gewestelijk Plan Eenoudergezinnen. Het advies van Brupartners werd samen met 

deze uitnodiging bezorgd. 

 

De VGC nam deel aan de thematische werkgroepen, die allen hebben plaatsgevonden in de maanden 

januari tot maart 2021. Het Gewestelijk Plan Eenoudergezinnen is nog niet afgewerkt. Op basis van 

het gewestelijke plan kan de VGC bekijken of aanvullende maatregelen kunnen genomen worden. 

 

De VGC tracht haar aanbod zo toegankelijk mogelijk te organiseren ter ondersteuning van de 

Brusselaar. Extra aandacht gaat hierbij naar kwetsbare doelgroepen, waaronder eenouder-gezinnen. 

 

Het gezinsbeleid van de VGC is erop gericht zo toegankelijk mogelijk te zijn. Maatregelen in het 

kader van het eenoudergezinsbeleid in de kinderopvang maken integraal deel uit van het gevoerde 

gezinsbeleid. Enkele voorbeelden van initiatieven hier zijn: 

 

 er gelden voorrangsregels voor eenoudergezinnen in de kinderopvang van baby’s en peuters 

met inkomenstarief. Kinderopvanginitiatieven die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen, 

moeten voorrang geven aan bepaalde gezinnen, waaronder gezinnen van alleenstaanden. De 

organisator zorgt ervoor dat minstens 20 % van alle kinderen die op jaarbasis opgevangen 

worden, kinderen zijn van gezinnen die beantwoorden aan voorrangskenmerken; 

 een van de scoringscriteria die door de VGC werd opgenomen in de gezamenlijke oproep met 

de Vlaamse overheid voor de lopende capaciteitsuitbreiding van kinderopvang van baby’s en 

peuters, is de mate waarin de organisator een proactief opnamebeleid voert dat gericht is op 

de toegankelijkheid van de werking voor voorrangsgroepen en kwetsbare groepen, waardoor 

opnieuw ook eenoudergezinnen gevat zijn; 

 zowel met de voorfinanciering van de capaciteitsuitbreiding in de kinderopvangsector, als met 

de investeringsmiddelen voor kinderopvanginfrastructuur, zet de VGC prioritair in op 
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kinderopvang met inkomenstarief (Trap 2). Het inkomenstarief is immers impliciet gunstig 

voor eenoudergezinnen, omdat op die manier rekening gehouden wordt met het veelal lager 

gezinsinkomen; 

 de VGC subsidieert de initiatieven buitenschoolse opvang (IBO) voor de organisatie van 

buurtgerichte opvang, waarbij een opname- en prijsbeleid met bijzondere aandacht voor 

kinderen uit kwetsbare gezinnen, tot de voorwaarden behoort; 

 de VGC subsidieert de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang, die de sociale functie 

van de kinderopvang stimuleert en zorgt voor de toeleiding van kwetsbare groepen naar de 

kinderopvang; 

 in 2020 subsidieerde de VGC het Lokaal Loket Kinderopvang bijkomend om gerichte acties 

op te zetten naar organisatoren van kinderopvang, kinderbegeleiders en intermediaire partners 

die kwetsbare gezinnen kunnen toeleiden naar de kinderopvang; 

 het eenoudergezinsbeleid rond sport maakt eveneens deel uit van de inspanningen die 

geleverd worden om het aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. Vanuit de Sportdienst 

worden er een aantal initiatieven georganiseerd waarbij zowel ouder als kinderen samen 

kunnen sporten: 

- bewegingsschool voor de allerkleinsten; 

- multimove voor 6+ met een parallel aanbod voor de ouder ‘Maxi’-fit; 

- gezinssportacademie; 

- specifiek in tijden van corona: online sportlessen, beweegpakketten, tips, wandel-buddy’s 

(kind kan meedoen)... 

 

Verder werkt Sport samen met (sociale) intermediairen om personen (kinderen, jongeren en 

volwassenen) in een kwetsbare situatie toe te leiden naar het sportaanbod. Bij sportclubs is er vaak 

een parallel aanbod voor ouder en kind. Sommige organisaties en werkingen voorzien ook opvang 

van kinderen tijdens een sportinitiatief voor volwassenen (bv. Loopclub KWB Laken, 

vrouwenwerking Brussel United Belgium...). 

 

In de Lokale Afsprakennota vrijetijdsbesteding worden acties opgenomen om kwetsbare doelgroepen 

toegang te geven tot een kwalitatieve vrijetijdsbesteding of acties waarbij organisaties zelf een 

toegankelijk aanbod uitwerken. In dit kader ondersteunt de VGC jaarlijks de vakantiekampen van A 

Place to Live vzw. Deze vakantiekampen worden voornamelijk ingevuld met eenoudergezinnen. 

 

Op meer dan 20 plaatsen organiseren scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

speelpleinwerking tijdens schoolvakanties (paasvakantie/zomervakantie). Dit zorgt niet alleen voor 

meer kwaliteitsvolle opvangmogelijkheden in die vakantieperiodes, maar inschrijven kan ook aan een 

tarief ‘verhoogde tegemoetkoming’ (concreet: 6 euro voor 1 week speelpleinwerking). 

 

Ook voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming geldt dat het eenoudergezinsbeleid deel uitmaakt 

van de ruimere inspanningen die de VGC doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarbij 

wil de VGC de leermogelijkheden van alle leerlingen bevorderen, ook van leerlingen die niet in 

tweeoudergezinnen opgroeien. De gezinssituatie ‘eenoudergezin’ doet bovendien het risico op 

armoede sterk toenemen. Enkele voorbeelden van initiatieven die hierop inspelen: 

 

 het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt schoolteams om binnen hun school- en 

klaspraktijk rekening te houden met de brede diversiteit bij hun leerlingen en ouders, ook 
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inzake gezinssamenstelling. Die diversiteit moet ook aan bod komen in bv. leesteksten die in 

de klas gebruikt worden, of bij feestmomenten (vaderdag/moederdag...). Ook kansarmoede is 

een element van de ondersteuning vanuit het OCB. De focus ligt op de leefwereld, de 

voorkennis en de ervaringskansen van alle leerlingen om zo tot een motiverend leerklimaat te 

komen, binnen en buiten de klas; 

 vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden subsidies voorzien voor de aankoop 

van uitrustingsmaterialen, ICT-materialen, laptops en internetabonnementen; 

 de VGC subsidieert educatieve initiatieven van Nederlandstalige kleuter-, lagere, basis- of 

secundaire scholen, via het subsidiekader ‘Klas in Actie’. Met de ‘Klas in Actie’-middelen 

kunnen scholen samen met partners extra kwaliteitsvolle binnen- én buitenschoolse 

activiteiten organiseren om leerplan-of ontwikkelingsdoelen te bereiken. Zo verrijken ze hun 

educatief aanbod. Daarbij krijgen scholen met leerlingen in kansarmoede een verhoogde 

subsidie, zodat de kosten niet hoeven doorgerekend te worden; 

 scholen konden in het najaar 2020 een specifieke subsidie aanvragen als tussenkomst in de 

schoolkosten die gemaakt worden voor of door individuele leerlingen uit kwetsbare gezinnen. 

Aankoop en/of huur van schoolboeken, aankoop van turn- en zwemkledij, deelnamekost voor 

zwemlessen... kunnen immers het gezinsbudget zwaar belasten. Scholen kunnen deze subsidie 

gericht inzetten voor (financieel) kwetsbare gezinnen. Scholen gaan het gesprek aan met de 

ouders in financiële moeilijkheden, en in overleg met hen bekijken ze of andere organisaties, 

zoals het ocmw of het ziekenfonds de ouders kunnen helpen; 

 scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel worden gestimuleerd om kwaliteitsvolle 

binnenschoolse opvang te organiseren (voor- en naschoolse opvang), waarbij reductie van de 

ouderbijdrage een belangrijk element is; 

 de VGC nam en neemt bijkomende inspanningen om scholen toe te laten noodopvang te 

voorzien tijdens de paasvakantie 2020, de heropstart van de scholen na de paasvakantie 2020, 

en in het schooljaar 2020-2021 vanaf de herfstvakantie tot en met de huidige paasvakantie. 

 

Het eenoudergezinsbeleid van de VGC maakt een integraal deel uit van het beleid van de VGC. Zowel 

voor de gerichte acties als voor het ruimere beleid gaat de VGC in overleg met de specifieke actoren 

en terreinpartners.  

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 vormt de basis van het beleid. De concretisering van de 

diverse actieplannen en acties wordt door de Administratie en het College waar nodig transversaal 

uitgebouwd. 

 

De cijfers en de analyse van Brupartners zijn ter zake erg omstandig. De VGC voorziet zelf ook 

analyses ter ondersteuning van gerichte initiatieven, zoals recent bij de opmaak van het nieuwe 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025. Ook in de toekomst zullen de beleidsmedewerkers 

studie, data en analyse bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouw van het VGC-beleid. 

 

Diverse voorzieningen in het brede N-netwerk van de VGC signaleren dat de hulpvragen van 

kwetsbare gezinnen in de coronacrisis stijgen. Hieronder vallen ook de eenoudergezinnen. 
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Vraag nr. 19 van 12 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Stedelijk beleid: Rondom Westpark – Centrum West 

 

Eind 2018 kende de Vlaamse Regering, in het kader van de oproep 'Investeringen in sociale 

infrastructuur' 1.023.573 euro toe aan de VGC voor het dossier van Centrum West. Dat project was 

opgenomen in het Duurzaam wijkcontract Rondom Westpark 2018-2022 en om de financiering 

sluitend te maken werd een verkoop van de huidige locatie in de Menenstraat vooropgesteld. De 

geraamde kostprijs van de interventie die voorzien werd in het ontwerp van het basisprogramma is 

3.427.146,24 euro btw inbegrepen (aankoop, onteigening, (ver)bouw(ing), studiekosten…).  

 

Vandaag activeert Centrum West samen met een aantal partners een site in de buurt van het 

Weststation in Sint-Jans-Molenbeek, in afwachting van de definitieve ontwikkeling van het gebied. 

 

Met een verhuis naar een nieuw polyvalent jeugdcentrum/ontmoetingsplek wil de VGC het 

Nederlandstalige netwerk van scholen en organisaties voor en door kinderen, jongeren en hun ouders 

versterken. Het doel van hun werking is naast het aanbieden van een vrijetijdsaanbod voor kinderen 

en jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs, maximaal in te zetten op zelfvertrouwen, zelfinzicht, 

het verwerven van competenties om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan en op werk te 

verhogen. 

 

Kan een budgettaire en praktische stand van zaken gegeven worden van het dossier van het Centrum 

West, in het bijzonder rond het jeugdcentrum? Kan een opsplitsing van de geraamde kosten per fase 

en de geplande opleveringsdatum worden aangeleverd? 

 

Werd overlegd met de bevoegde Vlaamse minister en andere betrokken actoren over dit project?  

 

Kan worden bevestigd dat de vrijgemaakte middelen van de Vlaamse Gemeenschap nog steeds 

kunnen gebruikt worden en niet verloren dreigen te gaan door de vertraging in het project? Bestaan 

in de overeenkomst hierover bepaalde deadlines?  

 

Bouwt het jeugdcentrum reeds een beperkte werking uit en probeert het de jongeren uit de buurt te 

bereiken? Hoe wordt deze werking geëvalueerd? 

 

Antwoord 

 

Op 21 december 2018 kende de Vlaamse Regering in het kader van een thematische projectoproep 

‘Sociale infrastructuur’ een investeringssubsidie van 1.023.573 euro toe aan de VGC voor het project 

Centrum West. Het project Centrum West wordt mee gefinancierd door de VGC, de gemeente Sint-

Jans-Molenbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het Duurzaam Wijkcontract ‘Rondom 

Westpark’ (DWC).  

 

De budgettaire verdeling die voorzien is, is als volgt: 

 DWC ‘Rondom Westpark’: 1.624.698,12 euro; 

 VGC (via Vlaamse Gemeenschap ‘Sociale infrastructuur’): 1.023.573 euro; 

 VGC: 690.000 euro. 
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De gemeente is bouwheer van het nieuwe jeugdcentrum. De 1ste stappen in de uitvoering van het 

project zijn gezet. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft principieel een erfpacht van 50 jaar voor 

de nieuwe jeugdinfrastructuur toegezegd aan vzw D’Broej voor de lokale WMKJ-werking Jeugdhuis 

Centrum West. De erfpacht aan de vzw gebeurt na de oplevering van het gebouw en wanneer de 

jeugdwerking effectief in het gebouw kan intrekken. De gemeente heeft inmiddels ook het voorziene 

pand in de J.B. Decockstraat 86-88 en het aangrenzend terrein verworven via een 

onteigeningsprocedure. 

 

Een jury, met daarin vertegenwoordigers van de bouwmeester, de betrokken diensten van de 

gemeente Sint-Jans-Molenbeek, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Urban Brussels), de VGC 

en de gebruikers van het jeugdcentrum, kozen het voorstel van Carton123 als winnend ontwerp uit 

bijna 20 kandidaten die intekenden op de oproep. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft de 

opdracht officieel aan het architectenbureau toegewezen. In maart vond de startvergadering plaats 

met het architectenbureau, Centrum West, de gemeente en de VGC. Het is de bedoeling om via een 

participatief traject tot een definitief ontwerp te komen voor het nieuwe jeugdcentrum. De start van 

de werken is voorlopig voorzien in september 2022. 

 

De VGC maakt deel uit van een stuurgroep, met de gemeente als bouwheer en Centrum West als 

eindgebruiker. De stuurgroep zal het ontwerp en het bouwproces begeleiden. De VGC informeert de 

Administratie Stedenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap regelmatig over de stand van zaken in de 

uitvoering van het project.  

 

Het besluit van de Vlaamse Regering stelt dat deze subsidie dient te worden aangewend voor 

investeringsuitgaven in de periode 1 januari 2019 - 31 december 2023. Door de coronapandemie heeft 

het bouwproject, net zoals veel andere projecten overigens (zowel in Brussel als in Vlaanderen), bij 

de start een aantal maanden vertraging opgelopen. In de bijgestuurde planning starten de bouwwerken 

in september 2022. De voorlopige oplevering is voorzien voor december 2023. Dit valt nog binnen 

de door de Vlaamse Gemeenschap vooropgestelde timing.  

 

Indien er in de komende maanden alsnog bijkomende vertragingen zouden optreden, zal de VGC aan 

de Vlaamse Gemeenschap een verlenging van de projectperiode vragen.  

 

Jeugdwerking Centrum West is al jaren een vaste waarde voor kinderen en jongeren in de Menenstraat 

in Sint-Jans-Molenbeek. Haar laagdrempelig, breed en divers aanbod van sport, spel, vorming, 

muziek… trekt een groot en trouw publiek aan. De goede ligging van het jeugdhuis in een straat die 

als zachte as wordt ingericht, vlakbij de school Ket&Co, een kinderdagverblijf, een buurtmoestuin, 

sportzaal… zal een positief effect hebben op het bereik zodat deze kinderen en jongeren ook 

eenvoudig de weg zullen vinden naar het nieuwe gebouw. 

 

Daarnaast wil Centrum West ook nu al een nieuw doelpubliek uit de buurt van het Weststation 

aanspreken en het vertrouwen van de buurt winnen. Daarom trekt Jeugdwerking Centrum West samen 

met andere organisaties naar ‘Molenwest’, een site in de buurt van het Weststation in Sint-Jans-

Molenbeek, in de buurt van het nieuwe jeugdcentrum. Dit nieuwe tijdelijke project, een initiatief van 

de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, vindt plaats 

op een site in eigendom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
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In afwachting van de definitieve ontwikkeling van de site richt Centrum West er een container in als 

ontmoetingslokaal. Er is ruimte voor laagdrempelige gesprekken met jongeren, sport- en 

vrijetijdsactiviteiten voor jong en oud en speelweken. ‘Molenwest’ kadert in het Duurzaam 

Wijkcontract (DWC) ‘Rondom Westpark’ en het Stadsvernieuwingscontract (SVC) ‘Weststation’. 

Centrum West kreeg voor dit project van tijdelijke invulling ook een VGC Bruss-it subsidie van 9.000 

euro. De uitvoering loopt nog tot mei 2021. 

 

 

Vraag nr. 20 van 18 maart 2021 van mevrouw Cieltje Van Achter 

Gezin: De door de VGC gefinancierde kindercrèches in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

De VGC voorziet in 2021 ongeveer 1,3 miljoen euro voor de prefinanciering van kinderopvang-

plaatsen voor baby’s en peuters. 

 

Aan welke taal gerelateerde criteria moeten kindercrèches voldoen om in aanmerking te komen voor 

prefinanciering door de VGC? Hoe wordt de naleving van de subsidievoorwaarden  opgevolgd? 

 

In hoeveel Brusselse crèches worden kinderopvangplaatsen geprefinancierd door de VGC? Wat is de 

voertaal in deze crèches? Hoeveel personeelsleden worden tewerkgesteld in deze crèches? Hoeveel 

van deze personeelsleden zijn Nederlandstalig? Kunnen de cijfers zowel in VTE’s als in aantal 

personen worden bezorgd? 

 

Hoeveel kinderopvangplaatsen financiert de VGC op dit moment? Kan hierbij een onderscheid 

worden gemaakt tussen plaatsen in Trap 1, Trap 2 en Trap 3? Hoeveel kinderen uit Nederlandstalige 

gezinnen genieten opvang in door de VGC gefinancierde kinderopvang-plaatsen? 

  

Crèches die subsidies Trap 2 (inkomenstarief) of Trap 3 (plussubsidie) ontvangen, moeten werken 

met een voorrangsregel voor kinderen uit Nederlandstalige gezinnen. Hoeveel kinderopvangplaatsen 

in Trap 2 en Trap 3 financiert de VGC op dit moment? Hoeveel kinderen uit Nederlandstalige 

gezinnen genieten opvang in door de VGC gefinancierde opvangplaatsen in Trap 2 en Trap 3? In 

hoeveel gevallen is dit het gevolg van het toepassen van de voorrangsregel voor kinderen uit 

Nederlandstalige gezinnen? 

 

In verband met de in februari 2021 gelanceerde oproep voor capaciteitsuitbreiding van de VGC en 

het Vlaamse Agentschap Opgroeien wordt op de website van de VGC voor de scoring van de 

regionale kenmerken verwezen naar een document waarin punten worden toegekend op basis van de 

dekkingsgraad op gemeenteniveau en op wijkniveau. 5 van de 8 punten die de VGC kan toekennen 

aan aanvragen zijn hiervan afhankelijk. Het document waarnaar verwezen wordt, kent punten toe op 

basis van cijfers uit 2018 (dekkingsgraad op gemeenteniveau) en 2014 (dekkingsgraad op 

wijkniveau). Tijdens de plenaire vergadering van 5 februari 2021 werd besproken dat er een nieuwe 

cartografie in opmaak is die de nood aan kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart 

moet brengen. Bij de beoordeling van aanvragen zou er rekening gehouden worden met de nieuwe 

cijfers uit dit onderzoek. Dit lijkt in tegenstrijd te zijn met de informatie die op de website van de 

VGC te vinden is. 
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Kan worden aangegeven hoe de cijfers uit de cartografie worden meegenomen in de beoordeling van 

aanvragen? Is de cartografie te laat opgestart waardoor deze niet gebruikt kan worden voor de 

capaciteitsuitbreiding 2021-2024? Zijn de gehanteerde cijfers niet hopeloos verouderd? 

 

Antwoord 

 

De VGC prefinanciert plaatsen in de kinderopvang van baby’s en peuters met inkomenstarief 

(subsidietrap 2). De organisator moet voldoen aan de vergunnings- en subsidievoorwaarden die de 

Vlaamse Gemeenschap bepaalt, waaronder de volgende taal gerelateerde voorwaarden: 

 

 de verantwoordelijke heeft een attest B2 spreken/luisteren en B1 lezen/schrijven; 

 alle kinderbegeleiders hebben een attest B1 spreken/luisteren en A2 lezen/schrijven; 

 per 3 VTE kinderbegeleiders op organisatieniveau mag er 1 kinderbegeleider zijn die niet in 

het bezit is van het attest van kennis van de Nederlandse taal, op voorwaarde dat deze 

kinderbegeleider het attest maximum 4 jaar na de start bij de organisator behaalt en op 

voorwaarde dat er altijd een kinderbegeleider met het attest aanwezig is in de 

kinderopvanglocatie; 

 er is voorrang voor kinderen waarvan minstens 1 ouder het Nederlands voldoende machtig is: 

- een ouder kan zijn Nederlandstalige kennis op verschillende manieren aantonen;  

- de voorrang geldt voor een bepaald percentage van de opvangcapaciteit. De 

organisator bepaalt zelf het percentage, met een maximum van 55 % van de 

opvangcapaciteit en met minstens 1 kind in de opvang; 

- de organisator neemt de manier waarop hij deze voorrangsregel toepast, op in zijn 

huishoudelijk reglement; 

 het voeren van een taalbeleid dat de Nederlandse taalverwerving van elk kind stimuleert. 

 

De Vlaamse overheid staat in voor het toezicht op deze voorwaarden en doet dit via de Zorginspectie 

en aan de hand van controle van administratieve stukken en steekproeven.  

 

In het subsidiereglement van de VGC voor de kinderopvang van baby’s en peuters van 19 december 

2013 werd een aanvullende taal gerelateerde subsidievoorwaarde opgenomen. De voorrang voor 

kinderen waarvan minstens 1 ouder het Nederlands voldoende machtig is, moet voor de 

kinderopvanglocaties met inkomenstarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,  door de organisator 

vastgelegd worden op het maximum van 55 % van de opvangcapaciteit. Deze voorwaarde wordt 

opgevolgd door de VGC.  

 

De VGC prefinanciert momenteel 106 plaatsen verspreid over 10 verschillende kinderdagverblijven, 

voor kinderopvang met inkomenstarief, volgens subsidietrap 2. De VGC beschikt niet over de 

gevraagde gegevens. 

 

De VGC heeft geen zicht op het aantal Nederlandstalige gezinnen dat gebruikmaakt van deze 

plaatsen. Bovendien is het moeilijk om uit te maken of het gebruik van kinderopvangplaatsen door 

Nederlandstalige gezinnen het gevolg is van het toepassen van de voorrangsregel. 

 

Voor de scoring van de dekkingsgraad van de kinderopvang met inkomenstarief op gemeenteniveau 

en op wijkniveau wordt gewerkt met de meest recent beschikbare cijfers. Deze cijfers werden in 
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februari 2021 opgemaakt door de UGent in het kader van de huidig lopende cartografiestudie. De 

dekkingsgraad op gemeenteniveau is beschikbaar met cijfers uit het jaar 2020, en de dekkingsgraad 

op wijkniveau met cijfers uit het jaar 2019. De cijfers uit 2014 en 2018 stonden richtinggevend 

gedurende een korte tijd op de website van de VGC. Daarbij werd de duiding gegeven dat de 

uiteindelijke scoring zou gebeuren op de door UGent geactualiseerde cijfers. 

 

Bij de lancering van de oproep op 26 februari 2021 werden de geactualiseerde gegevens ter 

beschikking gesteld op de website van de VGC. Bovendien verstuurde de VGC gelijktijdig een email 

naar de organisatoren om hen op de hoogte te brengen van de oproep en de beschikbaarheid van deze 

geactualiseerde gegevens. 

 

 

Vraag nr. 21 van 22 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Welzijn: De ondersteuning die vanuit de VGC aan Nederlandstalige armoedeorganisaties geboden 

wordt bij projectoproepen vanuit de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

 

In het kader van het Brusselse post-Covid-19 herontwikkelings- en relanceplan schreven de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) en de Franse Gemeenschapscommissie 

(Cocof) eind februari 2021 een projectoproep uit voor de unicommunautaire Franstalige en 

bicommunautaire verenigingssector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de 

uitwerking van concrete voorstellen om bij te dragen aan de invoering van het recht op voedsel voor 

iedereen op lange termijn. 

 

Deze projectoproep werd gelanceerd op maandag 22 februari 2021, kandidaturen konden tot vrijdag 

12 maart (om middernacht) ingediend worden. 

 

Werd door de VGC contact opgenomen met Nederlandstalige armoedeorganisaties in het kader van 

deze projectoproep van de GGC of actief de bovenvermelde oproep verspreid onder haar netwerk? 

Zo ja, wanneer is dit gebeurd en op welke manier? 

 

Welke afspraken bestaan er tussen GGC en de VGC voor de ondersteuning van projectoproepen? 

 

Heeft het College klachten of vragen ontvangen van armoedeverenigingen over de manier van 

communiceren over deze GGC-oproep? Zo ja, om hoeveel en welke verenigingen ging het?  

 

Ontvangt het College regelmatig feedback van haar netwerk met betrekking tot de communicatie van 

GGC-projectoproepen of haar werking in het algemeen? Zo ja, kan dit worden toegelicht? 

 

Werd de VGC gevraagd om (financieel) bij te dragen aan deze oproep? Zo neen, waarom niet? Zo ja, 

wat was de motivering om niet deel te nemen? In welke mate wordt er onderzocht om in de toekomst 

steeds gemeenschappelijke oproepen van VGC/Cocof en GGC te lanceren? 

 

Kan meer in het algemeen worden toegelicht op welke manier de VGC ondersteuning biedt aan 

Nederlandstalige organisaties bij projectoproepen van de GGC? Op welke manier worden zij tijdig 

op de hoogte gebracht of geïnformeerd omtrent de geldende criteria?  
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Antwoord 

 

Wanneer projectoproepen van andere overheden of instanties bekend zijn bij de Administratie en 

deze een opportuniteit bieden voor het N-netwerk worden deze actief mee verspreid door de VGC. 

De informatie die de VGC over projectoproepen van andere overheden of instellingen verspreidt, is 

aanvullend op de officiële communicatie door de bevoegde overheid of instelling. 

 

Er wordt bij vragen over oproepen en subsidiemogelijkheden steeds correct doorverwezen naar de 

bevoegde diensten. De projectaanvragen worden beoordeeld door de overheid waarbij de aanvraag 

werd ingediend. 

 

De projectoproepen Recht op voedsel en voedselhulp van de GGC en van de Cocof zijn 2 aparte 

projectoproepen, waarvoor door beide overheden aparte budgetten voorzien werden. Naast de 

bicommunautaire oproep die door de GGC gelanceerd werd, lanceerde de Cocof ook een eigen 

unicommunautaire oproep. 

 

Aan de VGC werd geen vraag gesteld om financieel bij te dragen aan deze oproep. De VGC noch de 

Vlaamse overheid voeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beleid inzake voedselhulp. De 

Cocof voert een flankerend beleid bij het Waalse decreet van 23 maart 2017 insérant des dispositions 

relatives à l'aide alimentaire dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

 

De GGC-projectoproep Recht op voedsel en voedselhulp werd op 22 februari 2021 gelanceerd en 

verspreid via de communicatiekanalen en de website van de GGC. Op 6 maart 2021 werd de 

informatie over deze projectoproep door de VGC via email verzonden naar de ondersteunings-

organisaties zoals het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en het Huis voor Gezondheid en naar de 

voor deze oproep relevante gekende actoren uit het N-netwerk: het Brussels Platform Armoede dat 

fungeert als aanspreekpunt voor de erkende verenigingen waar armen het woord nemen, CAW 

Brussel, Samenlevingsopbouw Brussel. Het doel van deze VGC-communicatie was om de GGC-

oproep extra onder de aandacht te brengen van mogelijk geïnteresseerde organisaties binnen het N-

netwerk en is flankerend aan de communicatie door de GGC zelf. 

 

De VGC ontving van 2 organisaties vragen m.b.t. de projectoproep. Een vraag ging over of het 

mogelijk was om als Nederlandstalige organisatie in te dienen op de projectoproep; een 2de vraag 

betrof een vraag naar uitstel voor indiening van het aanvraagdossier. De VGC gaf de betrokken 

verenigingen de rechtstreekse contactgegevens door van de bevoegde GGC-dienst. 

 

 

Vraag nr. 22 van 23 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Algemene Zaken: De adviesraden waarop de administraties beroep doen  

 

Adviesraden vormen een belangrijk klankbord ter ondersteuning van het VGC-beleid en zijn een 

belangrijk sluitstuk in de beleidsontwikkeling op een bepaald domein. Een overzicht ervan is terug te 

vinden via https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke adviesraden er geraadpleegd werden 

of worden. 

 

https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen
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Kan, indien deze bestaan, een overzicht worden gegeven van alle adviesraden waarop tijdens het jaar 

2020 een beroep werd gedaan?  

 

Kan worden meegedeeld over welke onderwerpen die gingen en wat hun advies ter zake was?  

 

Is het mogelijk per adviesraad een samenvatting van de conclusies van elk rapport te geven? 

 

Kan voor elke adviesraad worden geduid hoe vaak deze bij elkaar is gekomen vorig jaar? Wat is de 

kostprijs van elke adviesraad die valt binnen de bevoegdheden van de collegevoorzitter (opgesplitst 

in werkingskosten en uitgekeerde zitpenningen)? 

 

Kan worden verduidelijkt welke adviezen op eigen initiatief van de adviesraad zijn overgemaakt aan 

het College sinds het begin van de nieuwe legislatuur? Hoeveel adviezen kwamen er op vraag van 

het College? In welke gevallen waren deze ook verplicht bij wet? 

 

Welke wijzigingen aan beleidsmaatregelen hebben deze adviezen opgeleverd in 2020? Is het mogelijk 

dit verder toe te lichten? 

 

Kan een overzicht worden gegeven van alle adviesraden waarop in 2021 reeds een beroep werd 

gedaan of plant dit te doen? Kan voor elke adviesraad worden uitgelegd hoe vaak deze reeds bij elkaar 

is gekomen, omtrent welke onderwerpen dat gebeurde en wat de kostprijs hiervan is (opgesplitst in 

het aantal uitgekeerde zitpenningen en de werkingskosten)? Welk budget wordt hiertoe in 2021 

voorzien? 

 

Antwoord 

 

Er worden geen zitpenningen uitbetaald voor de adviesraden en werkgroepen van de VGC. De 

werkingskosten voor de meeste adviesraden zijn beperkt tot een occasioneel broodje of drankje dat 

aan de leden wordt aangeboden bij fysieke overlegmomenten. De meeste bijeenkomsten vonden 

digitaal plaats. De werkingskosten van de VGC-Jeugdraad bedroegen in 2020 4.426 euro. De 

werkingskosten van de VGC-Sportraad bedroegen in 2020 450 euro. 

 

In Bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van de gevraagde informatie met betrekking tot de 

verschillende adviesraden en werkgroepen. 

 

 

Vraag nr. 23 van 23 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Algemene Zaken: De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland staan  

 

Audits vormen een belangrijke tool in het evalueren en verbeteren van de werking en het bestuur van 

de administraties. Graag een geactualiseerd overzicht. 

 

Kan een overzicht worden gegeven van de audits die tijdens het jaar 2020 werden uitgevoerd? Kan 

hierbij telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit, het uitvoerende auditbureau in 

kwestie, de kostprijs en de oplevertermijn van de audit worden vermeld? Welke audits zijn er sinds 

de start van de legislatuur afgerond of opgeleverd? Wat waren de resultaten of conclusies hiervan? 
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Is het mogelijk voor elk van bovenvermelde audits mee te geven hoeveel auditbureaus er werden 

aangeschreven en hoeveel er zich effectief hebben ingeschreven via de aanbesteding? Hoeveel van 

deze aanbestedingen verliepen via de Europese procedure? 

 

Welke concrete adviezen hebben deze audits opgeleverd? Op welke manier wordt hiermee omgegaan 

en welke stappen werden intussen reeds ondernomen? In hoeverre zijn deze afgeleverde adviezen 

doorgepraat met de directie of eventuele sociale partners? In welke gevallen hebben deze adviezen 

reeds geleid tot een actieplan? Welke maatregelen staan er dientengevolge in 2021 gepland en voor 

welke administraties zullen deze gevolgen hebben? Bij welke instellingen zullen deze adviezen dit 

jaar tot een concreet stappenplan leiden? 

 

Bestaat een overzicht van de audits die in 2021 reeds werden besteld of die gepland zijn om te 

bestellen? Kan hierbij telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit en indien reeds 

gekend het auditbureau in kwestie en de geschatte kostprijs en oplevertermijn van de audit vermeld 

worden? 

 

Welk totaalbudget wordt in 2021 voorzien voor de uitvoering van audits? 

 

Antwoord 

 

Er werden in 2020 door de Vlaamse Gemeenschapscommissie geen audits besteld, noch werden er in 

het kader van de bevoegdheden van de VGC audits uitgevoerd door externe bureaus. 

 

Er zijn ook in 2021 geen audits gepland. 

 

 

Vraag nr. 24 van 25 maart 2021 van de heer Mathias Vanden Borre 

Begroting: De stand van zaken m.b.t. de omschakeling naar het stelsel van beleids- en 

beheerscyclus 

 

Tijdens de bespreking van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 en de strategische 

meerjarenbegroting in de plenaire vergadering van 11 december 2020, verklaarde de collegevoorzitter 

dat het College in 2021 de stappen zet die nodig zijn in de omschakeling naar een meerjarenbegroting. 

Zo moet het College “vanaf 2022 de actieplannen en acties van dit meerjarenplan direct aan de 

nodige middelen kunnen koppelen.” 

 

De omschakeling naar een meerjarenbegroting vraagt om een volledig nieuw financieel 

beheerssysteem. Het College zal daarom de huidige IT-toepassingen van de begroting en 

boekhouding dit jaar dan ook door een nieuwe software vervangen. Daarnaast moet ook het bestaande 

Vlaamse decretale en reglementaire kader voor de VGC aangepast worden. 

 

De Vlaamse Regering heeft ondertussen haar werk gedaan. Op 24 februari 2021 werd het Ontwerp 

van decreet tot wijziging van artikel 3 en 8 van het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het 

toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie aangenomen door het Vlaams Parlement. Aan het 

ontwerp van decreet is ook een besluit van de Vlaamse Regering gekoppeld. 
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Met het besluit van de Vlaamse Regering inzake de beleids- en beheerscyclus van de VGC wordt met 

ingang van 1 januari 2022 een nieuw begrotings- en rekeningstelsel voor de VGC ingevoerd. Daarbij 

wordt uitgegaan van het stelsel van de BBC voor de Vlaamse lokale besturen, rekening houdend met 

de bijzondere positie, het unieke karakter van de VGC en de specifieke rol van de Vlaamse overheid 

in Brussel. 

 

In welke mate zijn de huidige IT-toepassingen van de begroting en boekhouding door nieuwe 

software vervangen? Verloopt alles zoals gepland? Indien neen, welke problemen hebben zich 

voorgedaan en welke gevolgen hebben die problemen op de uitrol van de nieuwe IT-toepassingen? 

 

Het decreet treedt in werking op 1 januari 2022. Zal de Raad van de VGC kennis kunnen nemen van 

het meerjarenplan en de meerjarenbegroting 2022-2025, opgemaakt volgens het nieuwe begrotings- 

en rekeningstelsel voor de VGC, in het najaar van 2021? Zijn de diensten reeds voorbereid/in 

voorbereiding om die nieuwe manier van werken voor te stellen en toe te lichten aan de Raad, zodat 

die laatste zijn controletaak efficiënt kan uitoefenen? 

 

Antwoord 

 

Het project verloopt volgens planning. Eind 2020 werd een opdracht voor de aankoop, de 

implementatie en het onderhoud van een financiële software op basis van de Beleids- en 

Beheerscyclus (BBC) toegewezen aan het Centrum voor Informatica nv (beter bekend als 

Cevi/Logins). Cevi/Logins is gespecialiseerd in het bouwen van IT-systemen en heeft een specifieke 

expertise in het bouwen van IT-systemen voor overheidsinstellingen, zoals gemeenten, ocmw’s en 

provinciebesturen. Bij de ontwikkeling van hun IT-systemen besteedt Cevi/Logins bijzondere 

aandacht aan de automatisering van processen en diensten. 

 

De IT-toepassing ontwikkeld door Cevi/Logins zal de implementatie mogelijk maken van de regels 

van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) die gelden voor de Vlaamse lokale besturen. De toepassing 

zal ingebed worden in de werking van de VGC. De huidige IT-toepassingen van de begroting en 

boekhouding worden integraal vervangen en de nieuwe toepassing zal een oplossing bieden voor de 

meerjarenbegroting, de analytische boekhouding, het geïntegreerd aankoopproces, de financiële 

afhandeling van subsidies, enz… De nieuwe toepassing dient operationeel te zijn voor de opmaak 

van het meerjarenplan 2022-2025 (vanaf 2de helft 2021) en de start van de boekhouding op 1 januari 

2022. 

 

Een stuurgroep, voorgezeten door de leidend ambtenaar van de Administratie, die bestaat uit een 

vertegenwoordiger van het kabinet van de collegevoorzitter, vertegenwoordigers uit de domeinen IT, 

Financiën en Begroting en Stedelijk beleid van de Administratie, een vertegenwoordiger van 

Cevi/Logins en een extern consultant, coördineren het geheel. 

 

Om de slagkracht van dit ambitieuze traject te vergroten, werden een aantal werkgroepen 

samengesteld waarin verschillende decentrale directies/diensten van de Administratie zijn 

vertegenwoordigd. In deze werkgroepen worden diverse deelaspecten (boekhouding, aankoopbeheer, 

budgettering…) van het project behandeld. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een 

aantal processen te herdenken en te herzien, teneinde verbeteringen te realiseren inzake kosten, 

kwaliteit, service en snelheid. 
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In de afgelopen periode gebeurden o.m. de noodzakelijke installaties en werd gestart met de 

inregeling en configuratie. In de werkgroepen worden de rollen, rechten en procesflows uitgetekend. 

De linken met een aantal externe bronnen die nodig zijn voor het financieel beheer (bv. KBO, Arco 

voor e-facturatie, het VGC-subsidieloket) worden voorzien. In de periode april/mei 2021 zullen 

sleutelgebruikers (doorgaans financieel medewerkers) binnen de Administratie worden opgeleid met 

het oog op de voorbereidende opmaak van het meerjarenplan in de periode mei-september 2021 en 

de opstart van de (nieuwe) boekhouding in 2022. 

 

In het najaar 2021 zal het meerjarenplan, bestaande uit de strategische nota, de financiële nota en de 

toelichting ter bespreking en goedkeuring overgemaakt worden aan de Raad, zoals ook bepaald in het 

recente Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

 

De diensten van de VGC staan ter beschikking van de Raad van de VGC om de nodige toelichting en 

vorming te voorzien opdat de Raad de controletaak zo goed als mogelijk kan uitoefenen. Dit aanbod 

wordt per brief kenbaar gemaakt aan de voorzitter van de Raad van de VGC. 

 

 

Vraag nr. 25 van 25 maart 2021 van mevrouw Khadija Zamouri 

Gezin: De uitbreiding van de kinderopvang 

 

Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van de Brusselse ketjes, hun ouders 

en voor het Gewest. Kinderen die naar de kinderopvang gaan hebben hogere sociale vaardigheden, 

meer sociale interacties, zijn creatiever in hun spel met leeftijdsgenoten, tonen meer empathie, zijn 

zelfstandiger en minder angstig in nieuwe situaties. Uiteraard is het niet zo dat kinderen die geen 

opvang hebben genoten deze vaardigheden niet ontwikkelen, maar men wil zoveel mogelijk kinderen 

dezelfde riemen geven om te roeien. 

 

Elke euro die in kinderopvang wordt geïnvesteerd, heeft een maatschappelijk terugverdienrendement 

van 4 euro, zo geeft internationaal onderzoek aan. De VGC deelt deze mening, zo blijkt uit het 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025, en engageerde zich voluit in de capaciteitsuitbreiding van de 

kinderopvang in Brussel.  

 

Wat is de stand van zaken van de werkzaamheden? 

 

De indieningsperiode naar aanleiding van de gezamenlijke oproep voor de capaciteitsuitbreiding van 

de kinderopvang van de VGC en het Vlaams Agentschap Opgroeien komt dichterbij. Hoeveel 

aanvragen zijn er intussen binnengekomen? Hoe ver staat de analyse van de aanvragen? 

 

Antwoord 

 

De uiterste indiendatum voor het indienen van een aanvraagdossier was 30 maart 2021. De VGC 

werd van 54 aanvraagdossiers op de hoogte gebracht. 

 

Op dit moment is de analyse van de aanvragen lopende. Het Vlaams Agentschap Opgroeien 

controleert de aanvragen op de ontvankelijkheidscriteria en de uitsluitingscriteria. Daarop volgt de 

sortering en beoordeling van de aanvraagdossiers. De aanvragen krijgen elk een score op maximum 
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12 punten, waarbij 8 van de 12 punten worden bepaald door de VGC en de 4 overige punten worden 

bepaald door het Agentschap Opgroeien.  

 

De VGC neemt nog in april 2021 een beslissing over de scores, op basis van de criteria en de 

scoringswijze die op voorhand werden bepaald. De scoring wordt uiterlijk op 28 april 2021 

overgemaakt aan het Agentschap Opgroeien.  

 

Tot slot, maakt het Agentschap Opgroeien de rangorde van de dossiers op en worden de plaatsen 

toegewezen, bepaalt het de vroegst mogelijke ingangsdatum van de subsidiebelofte en volgt een 

budgettaire toets. De subsidiebeloftes worden toegekend in de zomer 2021. 
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SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 

Vraag nr. 18 van 1 maart 2021 van mevrouw Carla Dejonghe 

Onderwijs: De slinkende leerlingenaantallen in het deeltijds kunstenonderwijs (DKO) 

 

Er zijn nogal wat noodkreten uit het deeltijds kunstenonderwijs (DKO). Er stellen zich heel wat 

problemen in de academies, vooral bij beeldende kunsten in Vlaanderen en in Brussel. Terwijl bij 

muziekacademies 1 op 1 onderwijs meer de norm is (1 leraar geeft les aan 1 leerling), wordt bij 

beeldende kunst gezamenlijk in ateliers gewerkt. Zij voelen de veiligheidsmaateregelen en de 

gevolgen ervan dus het hardst. 

 

Door corona worden de einddoelen niet gehaald - vooral bij de 4de graad (volwassenen) – want er 

mogen enkel 4 studenten per lesblok komen. Bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) bv. 

zijn er 10 studenten toegelaten. Door deze strengere maatregelen haken er wel wat studenten af, of 

schreven zich niet meer in dit academiejaar. Sommigen hebben schrik voor Covid-19, anderen willen 

het lesgeld niet meer betalen omdat ze (als ze geluk hebben) 1 keer per week mogen gaan. Vorig 

schooljaar 2019-2020 werden de academies ook gesloten van maart tot einde schooljaar. Om een 

Brussels voorbeeld te geven: RHoK Academie verliest op die manier 10 % van haar studentenaantal 

t.o.v. vorig jaar. Dit is omgerekend +/- 41 uren les per week (2 voltijdse opdrachten) en dus evenveel 

uur minder les voor de studenten volgend academiejaar wat betekent dat ze nog minder kunnen komen 

als de situatie dezelfde blijft. 

 

Het DKO hoopt op een bevriezing van de lesuren t.ov academiejaar 2018-2019 voor 2 tot 3 jaar. Als 

dat niet lukt, zal er een sociaal bloedbad volgen waardoor jonge energieke leerkrachten (TABD - 

tijdelijke aanstelling bepaalde duur) zullen afgedankt worden omdat er een pak lesuren verdwijnen. 

 

De einddoelen worden niet gehaald: studenten mogen niet vaak komen. Overzitten kan een oplossing 

bieden: 2 jaar doen over de “coronajaren”. Jammer genoeg zijn studenten die overzitten enkel voor 

50 % subsidieerbaar. Dat scenario dat eraan komt, haalt het aantal lestijden nog eens naar beneden. 

 

Terbeschikkingstelling van vast benoemden zullen dan ook snel volgen. Het bevriezen van de lesuren 

lijkt me om die reden dan ook eerder een besparing dan geen extra kost. 

 

Is het mogelijk om bij de Vlaamse minister van Onderwijs de zaak van de Brusselse academies te 

bepleiten en aan te dringen op het bevriezen van de lesuren om bovengenoemde redenen? Of om de 

studenten die overzitten voor de volle 100 % te subsidiëren? 

 

Kan samen met de DKO’s, nagegaan worden welke initiatieven/acties kunnen ondernomen worden 

om te remediëren aan deze situatie en hoe de DKO’s daarin verder kunnen worden ondersteund? 

 

Antwoord 

 

Uit cijfergegevens van het Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs Brussel (SDKO) blijkt 

dat het aantal inschrijvingen in het DKO reeds een aantal jaren in de lift zit, gaande van 6.094 



- 21 - 
 

inschrijvingen in het schooljaar 2015-2016 naar 7.556 inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020. 

Voor het schooljaar 2020-2021 beschikt het SDKO nog niet over de definitieve cijfers. 

 

Het SDKO beaamt echter wel de bezorgdheden over de leerlingenaantallen dit schooljaar n.a.v. de 

coronacrisis. Door de strenge coronamaatregelen haakten er dit jaar heel wat studenten af, of schreven 

zich dit academiejaar minder studenten in. Aangezien normaliter de subsidies voor een volgend 

schooljaar berekend worden op basis van de inschrijvingen van het voorgaande schooljaar, vrezen de 

academies voor een inkomensverlies, wat een rechtstreekse invloed zal hebben op de tewerkstelling 

van de leerkrachten. Ook de CVO’s en het Centrum voor Basiseducatie (CBE) delen dezelfde 

bezorgdheden. 

 

Het grootste probleem is er voor die academies wiens grootste doelgroep de volwassenen zijn. De 

volwassen leerlingen lijken zich meer uit te schrijven dan de kinderen en jongvolwassenen. In Brussel 

geldt dit voornamelijk voor 2 academies (voor zover het SDKO daar nu zicht op heeft), namelijk de 

Academie van Beeldende Kunsten Anderlecht en de RHoK Academie voor Beeldende en 

Audiovisuele kunsten.  

 

Een tijdelijke bevriezing van de lesuren zou volgens het SDKO een oplossing kunnen zijn, net als het 

voor 100 % financieren van de leerlingen die dit jaar moeten overzitten, maar die beslissing ligt bij 

de bevoegde Vlaamse minister. 

 

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van afgelopen december 2020 met betrekking tot de 

inschrijvingen in de kunstacademies heeft Vlaams minister Ben Weyts alvast verklaard dat hij in 

overleg is en blijft met de sector om de nodige maatregelen te bespreken. Het College heeft eveneens 

begrepen dat de problematiek van het DKO op de commissieagenda van donderdag 4 maart 2021 in 

het Vlaams Parlement staat en is benieuwd naar het antwoord van de minister.  

 

Deze problematiek zal - samen met het SDKO - verder worden opgevolgd en het College houdt de 

vinger aan de pols en zal niet nalaten de bevoegde minister hierover aan te spreken.  

 

Vanuit de VGC wordt een flankerend onderwijsbeleid gevoerd. De VGC wil ervoor zorgen dat ook 

de leerlingen van het DKO kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle infrastructuur. Dat is tevens 

ook belangrijk om leerlingen te blijven aantrekken. 

 

Zo zal er in Sint-Agatha-Berchem met de steun van de VGC, een nieuw gebouw worden opgetrokken 

voor de Nederlandstalige Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Dit gebouw moet in  

september 2023 in gebruik worden genomen. Er worden op het vlak van infrastructuur tevens nog 

andere projecten onderzocht. 

 

 

Vraag nr. 19 van 1 maart van de heer Gilles Verstraeten 

Onderwijs: Het aantal spijbelaars 

 

Wanneer een leerling meer dan 5 halve dagen problematisch afwezig is, moet de school dat aan het 

centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) melden. Dat kan ook vroeger, als de school de hulp van 

het CLB kan gebruiken. De school en het CLB bekijken samen welke acties zij kunnen ondernemen 

om de leerling te begeleiden. Als zij voor een begeleidingstraject met het CLB kiezen, stellen zij 
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samen een begeleidingsdossier op. De andere leerlingen worden opgevolgd door de school zelf. Na 

een 1ste schooljaar met 30 of meer halve dagen problematische afwezigheden wordt de begeleiding 

van de leerling geïntensifieerd. Zo kan men nagaan wat er speelt en tracht men tot een oplossing te 

komen. Wanneer een leerling 2 opeenvolgende schooljaren 30 of meer halve dagen problematisch 

afwezig is, wordt de leerling beschouwd als een ‘chronische spijbelaar’. 

 

Hoeveel leerlingen van het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs spijbelden in het academiejaar 

2019-2020, 2018-2019, 2017-2018? 

- Respectievelijk voor leerlingen in het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar? 

- Hoeveel jongens en hoeveel meisjes? 

- Hoe oud zijn deze leerlingen? Hoeveel van deze spijbelaars moesten reeds een of meerdere 

jaren overdoen? 

- Hoeveel zijn chronische spijbelaars? 

- Hoeveel leerlingen worden begeleid door het CLB of andere organisaties? 

 

Hoeveel leerlingen van het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs spijbelden in het 

academiejaar 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018? 

- Respectievelijk in het ASO, TSO, BSO en KSO? 

- Respectievelijk voor leerlingen in het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de middelbaar? 

- Hoeveel jongens en hoeveel meisjes? 

- Hoe oud zijn deze leerlingen? Hoeveel van deze spijbelaars moesten reeds een of meerdere 

jaren overdoen? 

- Hoeveel zijn chronische spijbelaars? 

- Hoeveel leerlingen worden begeleid door het CLB of andere organisaties? 

 

Welke organisaties, naast Abrusco, ondersteunt de VGC om spijbelaars te begeleiden? Kan een 

overzicht worden bezorgd met de middelen die elke organisatie in 2021 ontvangt? 

 

Antwoord 

 

Er zijn verschillende vormen van spijbelen en schoolverzuim te onderscheiden, namelijk; ‘geoorloofd 

relatief schoolverzuim’, ‘ongeoorloofd relatief schoolverzuim’ en ‘absoluut schoolverzuim’. Voor 

een gedetailleerd overzicht van de verschillende subtypes schoolverzuimen en spijbelgedrag wordt 

verwezen naar de website van Onderwijs Vlaanderen: www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/spijbelen-en-

schoolverzuim. 

 

De meest recente gegevens m.b.t. de leerlingenaantallen in het Nederlandstalig basisonderwijs in 

Brussel (NOB) zijn:  

 

Hoofdstructuur 2017 – 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Gewoon kleuter 13.174 13.701 14.158 

Buitengewoon kleuter      144     142      132 

Gewoon lager 18.047 18.654 19.245 

Buitengewoon lager     628     616      621 

Totaal 31.993 33.113 34.156 

http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/spijbelen-en-schoolverzuim
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/spijbelen-en-schoolverzuim
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Onderstaande tabel geeft het aantal leerlingen weer van het basisonderwijs met minstens 30 halve 

dagen problematische afwezigheid (PA) in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (NOB), 

opgesplitst per hoofdstructuur en administratieve groep. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten 

(AgODi) merkt bij de cijfers van schooljaar 2019-2020 op dat de 2de helft van het schooljaar getekend 

werd door de coronacrisis.  

 

Voor niet-leerplichtige kleuters moeten de afwezigheden nooit gewettigd worden. Er worden 

bijgevolg enkel problematische afwezigheden geregistreerd voor leerplichtige kleuters (vanaf 5 jaar). 

 

Hoofdstructuur Administratieve groep 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Gewoon kleuter Kleuterklas 17 15 13 

Buitengewoon kleuter BKO Kleuterklas type 2 0 2 1 

  BKO Kleuterklas type 4 2 3 0 

  BKO Kleuterklas type 6 0 0 1 

  BKO Kleuterklas type 7 0 1 0 

Gewoon lager 1ste leerjaar 74 70 41 

  2de leerjaar 47 45 46 

  3de leerjaar 42 29 18 

  4de leerjaar 26 36     33 

  5de leerjaar 24 21 14 

  6de leerjaar 16 15 11 

Buitengewoon lager BLO Lager onderwijs type 2 4 6 3 

  BLO Lager onderwijs type 3 0 0 1 

  BLO Lager onderwijs type 4 9 10 2 

  BLO Lager onderwijs type 6 0 1 3 

  BLO Lager onderwijs type 7 2 5 2 

  BLO Lager onderwijs type 8 1 2 1 

  BLO Lager onderwijs type 9 0 0 1 

  

BLO Lager onderwijs type 

BA 7 5 0 

Totaal   271 266 191 

 

Tabel: Opdeling volgens geslacht 

Geslacht 2017 – 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Jongen 137 159 107 

Meisje 134 107 84 
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Tabel: Leeftijd leerlingen en aantal dat daarvan reeds 1 of meerdere jaren moest overdoen 

Leeftijd 2017 – 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

5 1 1 0 

6 68 77 48 

7 51 43 41 

8 38 35 26 

9 42 37 28 

10 34 35 22 

11 25 29 19 

12 12 9 7 

 

Er is verder geen informatie over de schoolse achterstand van deze leerlingen. 

 

Chronische spijbelaars zijn leerlingen die 2 jaar na elkaar minstens 30 halve dagen problematisch 

afwezig zijn. 

Tabel: Aantal chronische spijbelaars 

  2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Aantal chronische spijbelaars 60 72 47 

% t.o.v. totaal aantal spijbelaars 22 % 27 % 25 % 

Totaal aantal spijbelaars 271 266 191 

 

De begeleiding van leerlingen die problematisch afwezig zijn, valt onder de opdracht van het CLB. 

Voor Brussel beschikken we over recente gegevens van de 3 Nederlandstalige CLB’s in Brussel (CLB 

N-Brussel, GO! CLB Brussel, Vrij CLB “Pieter Breughel”). De cijfers geven het aantal geregistreerde 

acties weer in LARS (‘Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem’ is een elektronisch 

multidisciplinair leerlingendossier, ontwikkeld door en voor de CLB-sector in Vlaanderen en Brussel) 

m.b.t. afwezigheden in het basisonderwijs. De cijfers gaan telkens over het aantal acties binnen de 

periode september-februari van het desbetreffende schooljaar.   

 

- 2019-2020: 463 acties i.k.v. afwezigheden, waarvan 128 rond problematische afwezigheden; 

- 2020-2021: 523 acties i.k.v. afwezigheden, waarvan 311 rond problematische afwezigheden en 1 

i.k.v. een zorgwekkend dossier waarbij de leerling dreigt niet te voldoen aan de leerplicht. 

 

Het CLB kan indien nodig de leerlingen doorverwijzen naar andere hulporganisaties voor (verdere) 

begeleiding. Naar welke organisatie wordt doorverwezen, is afhankelijk van de achterliggende 

oorzaak voor het spijbelen of van de problematiek van de leerling in kwestie. Informatie over het 

aantal leerlingen dat naar aanleiding van problematische afwezigheden naar andere hulporganisaties 

wordt doorverwezen, is niet beschikbaar. De enige cijfers die kunnen worden meegegeven, komen 

uit het jaarverslag 2019-2020 van KANS Centraal Meldpunt Brussel. 

 

KANS is enerzijds een informatiecentrum rond alles wat met schooluitval te maken heeft in Brussel, 

anderzijds fungeren ze als centraal meldpunt voor alle mogelijke vormen van schoolexterne 

interventie in de preventie van schooluitval. Spijbelaars kunnen bij KANS aangemeld worden, al 
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blijkt in de praktijk dat deze leerlingen eerder aangemeld worden omwille van andere redenen of 

problematieken en niet expliciet omwille van hun spijbelproblematiek. Onderstaande cijfers gaan dus 

breder dan enkel het begeleiden van spijbelaars. 

 

Trajecten vanuit KANS: per aanbieder voor het basisonderwijs, schooljaar 2019-2020: 

 

 

De meest recente gegevens m.b.t. de leerlingenaantallen in het Nederlandstalig secundair onderwijs 

in Brussel (NOB) zijn:  

 

Hoofdstructuur 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 - 2020 

Gewoon secundair 13.887 14.303 14.754 

Deeltijds beroepssecundair 516 456 435 

Buitengewoon secundair 622 629 605 

Totaal 15.025 15.388 15.794 

 

Net als voor het basisonderwijs, geeft onderstaande tabel het aantal leerlingen weer van het secundair 

onderwijs met minstens 30 halve dagen problematische afwezigheden (PA) opgesplitst per 

hoofdstructuur en administratieve groep. Ook hier merkt AgODi bij de cijfers van schooljaar 2019-

2020 op dat de 2de helft van het schooljaar getekend werd door de coronacrisis.  

 

Hoofdstructuur Administratieve groep 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Gewoon voltijds SO 1ste leerjaar 48 55 11 

  2de leerjaar 70 82 55 

  3de leerjaar 150 144 65 

  4de leerjaar 145 164 86 
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  5de leerjaar 184 220 117 

  6de leerjaar 144 154 75 

  7de leerjaar 73 78 33 

  OKAN 49 63 20 

DBSO   434 393 182 

Buitengewoon SO BuSO opleidingsvorm 1 type 2 5 3 3 

  BuSO opleidingsvorm 1 type 3 4 11 9 

  BuSO opleidingsvorm 1 type 4 2 1 2 

  BuSO opleidingsvorm 1 type 6 0 0 1 

  BuSO opleidingsvorm 1 type 7 1 0 0 

  BuSO opleidingsvorm 2 type 2 7 6 7 

  BuSO opleidingsvorm 2 type 7 1 1 1 

  BuSO opleidingsvorm 3 type 1 17 12 5 

  BuSO opleidingsvorm 3 type 3 4 9 6 

  BuSO opleidingsvorm 3 type 7 1 4 2 

  BuSO opleidingsvorm 3 type 9 2 1 0 

  

BuSO opleidingsvorm 3 type 

BA 15 31 25 

  BuSO opleidingsvorm 4 type 6 1 1 0 

  BuSO opleidingsvorm 4 type 7 0 1 0 

  BuSO opleidingsvorm 4 type 9 1 0 0 

Totaal   1.358 1.434 705 

 

Voor de onderwijsvormen konden van AgODi geen afzonderlijke gegevens verkregen worden.  

 

Tabel: Opdeling volgens geslacht 

Geslacht 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 

Jongen 804 881 417 

Meisje 554 553 288 

 

Tabel: Leeftijd leerlingen en aantal dat daarvan reeds 1 of meerdere jaren moest overdoen 

Leeftijd 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 

11 0 1 0 

12 21 28 6 

13 48 64 17 

14 76 92 65 

15 165 157 65 

16 199 249 114 

17 276 285 144 
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18 232 232 133 

19 161 181 83 

20 87 73 47 

20+ 93 72 31 

 

We hebben verder geen informatie over de schoolse achterstand van deze leerlingen. 

 

Tabel: Aantal chronische spijbelaars (d.i. leerlingen die 2 jaar na elkaar minstens 30 halve dagen 

prablematisch afwezig zijn) 

  2017 – 2018 2018 – 2019 2019 - 2020 

Aantal chronische spijbelaars 418 500 347 

% t.o.v. totaal aantal spijbelaars 31 % 35 % 49 % 

Totaal aantal spijbelaars 1.358 1.434 705 

 

Voor de 3 Nederlandstalige CLB’s in Brussel geven onderstaande cijfers het aantal geregistreerde 

acties weer in LARS m.b.t. afwezigheden in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. De 

cijfers gaan telkens over het aantal acties binnen de periode september-februari van het desbetreffende 

schooljaar: 

- 2019-2020: 595 acties i.k.v. afwezigheden, waarvan 228 rond problematische afwezigheden en 11 

i.k.v. een zorgwekkend dossier waarbij de leerling dreigt niet te voldoen aan de leerplicht; 

- 2020-2021: 427 acties i.k.v. afwezigheden, waarvan 215 rond problematische afwezigheden en 23 

i.k.v. een zorgwekkend dossier waarbij de leerling dreigt niet te voldoen aan de leerplicht. 

 

Ook wat de doorverwijzing naar andere organisaties betreft, zijn voor het Nederlandstalig secundair 

onderwijs in Brussel de enige beschikbare cijfergegevens deze die in het jaarverslag van KANS 

(2019-2020) terug te vinden zijn. Onderstaande tabel geeft het aantal trajecten weer in het secundair 

onderwijs bij de verschillende partners van KANS. Het gaat, net als in het basisonderwijs, niet alleen 

om trajecten waarin spijbelaars begeleid worden, maar om de begeleiding en preventie van 

schooluitval in brede zin. 

 

Trajecten vanuit KANS: per aanbieder voor het secundair onderwijs, schooljaar 2019-2020 

Aanbieders Aantal trajecten 

Abrusco: totaal 76 

   Abrusco: Individueel 54 

   Abrusco: Groepsaanbod 15 

   Abrusco: Leerplekleren 5 

   Abrusco: Coach op school 2 

Groep INTRO: totaal 106 

   GI: individueel 44 

   GI: Groepsvorming 41 

   GI: Divers leren 11 

   GI: Long Break 10 
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Try-out 10 

Tito 8 

Groene zorg 4 

FramboZENHOF 3 

Atelier Groot Eiland 2 

Joert 2 

Tigo 2 

Huppeldepup 1 

Wereld van Indra 1 

Hoeve Heierveld 1 

Geen aanbieder 2 

Totaal trajecten 218 

 

Leerlingen worden doorverwezen naar hulporganisaties op basis van de achterliggende reden voor 

het spijbelen en/of een mogelijke problematiek. Hierdoor kunnen spijbelende leerlingen door een 

breed scala aan organisaties begeleid worden. KANS verwijst voor de brede preventie van 

schooluitval door naar een aantal partners:  

 

- Leerlingen uit het basisonderwijs werden doorverwezen naar: Abrusco, Groep INTRO, 

FramboZENHOF, Huppeldepup, Joert, Tigo en Wereld van Indra; 

- Leerlingen uit het secundair onderwijs werden doorverwezen naar: Abrusco, Groep INTRO, 

Try-out, Tito, Groene zorg, FramboZENHOF, Atelier Groot Eiland, Joert, Tigo, Huppeldepup, 

Wereld van Indra en Hoeve Heierveld. 

 

Naast KANS zelf, worden een aantal van deze organisaties door VGC ondersteund. Deze subsidies 

worden echter breder ingezet dan louter voor de begeleiding van spijbelaars. 

 

Organisatie Subsidies 2021 

KANS  Enveloppensubsidie voor de uitvoering van het 

jaaractieplan: 155.000 euro 

Abrusco 

 

Enveloppensubsidie voor de uitvoering van het 

jaaractieplan: 435.000 euro  

Groep INTRO 

 

Subsidies regionale partners jeugd voor initiatieven 

kansengroepen binnen jeugd: 60.000 euro 

 

 

Vraag nr. 20 van 12 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Proefproject tegen menstruatie-armoede in het Nederlandstalig (onderwijs)netwerk 

 

Sinds Caritas het verslag over menstruatie-armoede uitbracht, is dit een onderwerp dat op federaal, 

regionaal en plaatselijk niveau niet uit de actualiteit te branden is. 
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Tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende de toegang tot gratis hygiënische 

bescherming in de Gemengde Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin en Commissie voor 

Onderwijs en Scholenbouw op 19 januari 2021 werden uit de hoek van de meerderheid de volgende 

zaken opgetekend: “Collegelid Sven Gatz heeft toen […] toegezegd om het probleem aan te 

pakken.[…] De bal is al aan het rollen en daarom vindt de spreker dit voorstel van resolutie niet 

meer nodig.” “Na de vragen […] bij de begrotingsbesprekingen in december 2020 heeft het College 

tweemaal toegezegd om de problematiek aan te pakken. Daarom vindt de spreker het voorstel van 

resolutie nu zonder voorwerp.” 

 

Welke vooruitgang is geboekt in de (proef)projecten met betrekking tot het probleem van 

menstruatie-armoede in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Waar vinden deze projecten 

plaats? Hoeveel keer is het systeem gebruikt? Zijn er proefpersonen aangeduid om hun ervaringen 

mee te delen? Welke evaluatie of conclusies trekt het College hieruit? 

 

Hoe werden de betrokken scholen of hogeronderwijsinstellingen geselecteerd? In welke mate is dit 

een goede steekproef om te beoordelen of het systeem in alle onderwijsinstellingen kan uitgerold 

worden? 

 

Werkt de VGC aan een volledige uitrol van haar proefsysteem in het Nederlandstalig onderwijs in 

Brussel of andere instellingen? Indien niet, wanneer voorziet het College hieromtrent een beslissing 

te nemen? 

 

Vindt overleg plaats met betrokken actoren binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omtrent deze 

problematiek? Zo ja, wie was betrokken bij dit overleg? Is de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC) hierbij betrokken? 

 

Antwoord 

 

Menstruatie-armoede verwijst naar het ontbreken van financiële middelen om hygiëneproducten 

zoals maandverband of tampons te kunnen kopen. Daardoor moeten vrouwen hun toevlucht nemen 

tot toiletpapier of andere absorberende materialen wanneer ze ongesteld zijn of blijven ze wegens 

gebrek aan hygiëneproducten thuis van school of werk. Er rust op het probleem van menstruatie-

armoede een dubbel taboe: dat op armoede en dat op menstruatie. Hoewel het maar één van de vele 

facetten van armoede is, is het er wel één dat een impact heeft op het leven van meisjes.  

 

Op dit moment lopen er nog geen proefprojecten in de Nederlandstalige scholen in Brussel en werden 

er geen scholen geselecteerd.  

 

De beleidsdomeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin en Onderwijs en Vorming onderzoeken welke 

acties de VGC kan ontwikkelen met betrekking tot menstruatie-armoede in het Nederlandstalig 

onderwijsnetwerk in Brussel.  

 

Op dit moment analyseert de Administratie deze thematiek. Deze analyse verzamelt onder meer 

voorbeelden van projecten rond menstruatie-armoede in binnen- en buitenland en zal in kaart brengen 

wat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke types interventies in de Brusselse 

Nederlandstalige scholen zijn.  
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Op basis van die analyse zullen de beleidsdomeinen gezamenlijk verdere stappen zetten in het 

ontwikkelen van eventuele acties en zal de VGC het gesprek aangaan met de noodzakelijke partners. 

 

 

Vraag nr. 21 van 12 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Het beleid vanuit de VGC ter ondersteuning van eenoudergezinnen 

 

Zoals is geweten, bestaat een aanzienlijk deel van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest uit eenoudergezinnen. Naar schatting zou het om 65.000 dergelijke huishoudens gaan (1 op 

3), waarvan in zo’n 86 % enkel de moeder aanwezig is. Eenoudergezinnen lopen sowieso al een groter 

risico om in kwetsbare situaties en armoede te vervallen, en al zeker wanneer er een vrouw aan het 

hoofd van het gezin staat. 

 

Eind 2020 riep Brupartners in dat opzicht nog op tot het ontwikkelen van een transversale visie 

omtrent eenoudergezinnen, waarbij alle betrokken beleidsniveaus hun steentje bijdragen om de 

situatie in kaart te brengen en te helpen verbeteren. Daarnaast zou er ook een overkoepelend 

gewestelijk plan moeten komen ter ondersteuning van deze kwetsbare gezinnen. 

 

Heeft het College kennis genomen van het advies dat Brupartners eind vorig jaar geformuleerd heeft? 

Zo ja, op welke manier heeft het College besloten hier gevolg aan te geven? Heeft het College op 

basis hiervan besloten om specifieke maatregelen uit te werken binnen zijn bevoegdheden? 

 

Kan worden toegelicht welke acties en initiatieven werden genomen ter ondersteuning van 

eenoudergezinnen? 

 

Welke actoren worden hierbij betrokken en op welke manier wordt er met hen overlegd omtrent het 

uitwerken van initiatieven rond deze problematiek? 

 

Kan in het bijzonder worden geduid op welke manier hieromtrent transversaal samengewerkt wordt 

met de collega-collegeleden? 

Kan in het bijzonder worden uitgelegd op welke (kwalitatieve en kwantitatieve) onderzoeken het 

College zich beroept om zijn beleid ter zake te kunnen uitstippelen? Werd hierbij ook aan de 

voormalige Meet- en Weetcel en/of diens opvolger gevraagd om het nodige cijfermateriaal te 

verzamelen? 

 

Zijn er hieromtrent reeds gegevens beschikbaar die erop duiden dat de coronacrisis ervoor gezorgd 

heeft dat eenoudergezinnen zich sneller en vaker wenden tot instellingen die onder de bevoegdheden 

van de VGC vallen, zoals bv. het Huis van het Kind? 

 

Antwoord 

 

Op 19 november 2020 kreeg het College een brief van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, mevrouw Nawal Ben Hamou, mevrouw Barbara Trachte, de heer Bernard Clerfayt en de 

heer Alain Maron, met een uitnodiging tot deelname aan thematische werkgroepen in het kader van 

de opmaak van het Gewestelijk Plan Eenoudergezinnen. Het advies van Brupartners werd samen met 

deze uitnodiging bezorgd. 
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De VGC nam deel aan de thematische werkgroepen, die allen hebben plaatsgevonden in de maanden 

januari tot maart 2021. Het Gewestelijk Plan Eenoudergezinnen is nog niet afgewerkt. Op basis van 

het gewestelijke plan kan de VGC bekijken of aanvullende maatregelen kunnen genomen worden. 

 

De VGC tracht haar aanbod zo toegankelijk mogelijk te organiseren ter ondersteuning van de 

Brusselaar. Extra aandacht gaat hierbij naar kwetsbare doelgroepen, waaronder eenouder-gezinnen. 

 

Het gezinsbeleid van de VGC is erop gericht zo toegankelijk mogelijk te zijn. Maatregelen in het 

kader van het eenoudergezinsbeleid in de kinderopvang maken integraal deel uit van het gevoerde 

gezinsbeleid. Enkele voorbeelden van initiatieven hier zijn: 

 

 er gelden voorrangsregels voor eenoudergezinnen in de kinderopvang van baby’s en peuters 

met inkomenstarief. Kinderopvanginitiatieven die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen, 

moeten voorrang geven aan bepaalde gezinnen, waaronder gezinnen van alleenstaanden. De 

organisator zorgt ervoor dat minstens 20 % van alle kinderen die op jaarbasis opgevangen 

worden, kinderen zijn van gezinnen die beantwoorden aan voorrangskenmerken; 

 een van de scoringscriteria die door de VGC werd opgenomen in de gezamenlijke oproep met 

de Vlaamse overheid voor de lopende capaciteitsuitbreiding van kinderopvang van baby’s en 

peuters, is de mate waarin de organisator een proactief opnamebeleid voert dat gericht is op 

de toegankelijkheid van de werking voor voorrangsgroepen en kwetsbare groepen, waardoor 

opnieuw ook eenoudergezinnen gevat zijn; 

 zowel met de voorfinanciering van de capaciteitsuitbreiding in de kinderopvangsector, als met 

de investeringsmiddelen voor kinderopvanginfrastructuur, zet de VGC prioritair in op 

kinderopvang met inkomenstarief (Trap 2). Het inkomenstarief is immers impliciet gunstig 

voor eenoudergezinnen, omdat op die manier rekening gehouden wordt met het veelal lager 

gezinsinkomen; 

 de VGC subsidieert de initiatieven buitenschoolse opvang (IBO) voor de organisatie van 

buurtgerichte opvang, waarbij een opname- en prijsbeleid met bijzondere aandacht voor 

kinderen uit kwetsbare gezinnen, tot de voorwaarden behoort; 

 de VGC subsidieert de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang, die de sociale functie 

van de kinderopvang stimuleert en zorgt voor de toeleiding van kwetsbare groepen naar de 

kinderopvang; 

 in 2020 subsidieerde de VGC het Lokaal Loket Kinderopvang bijkomend om gerichte acties 

op te zetten naar organisatoren van kinderopvang, kinderbegeleiders en intermediaire partners 

die kwetsbare gezinnen kunnen toeleiden naar de kinderopvang; 

 het eenoudergezinsbeleid rond sport maakt eveneens deel uit van de inspanningen die 

geleverd worden om het aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. Vanuit de Sportdienst 

worden er een aantal initiatieven georganiseerd waarbij zowel ouder als kinderen samen 

kunnen sporten: 

- bewegingsschool voor de allerkleinsten; 

- multimove voor 6+ met een parallel aanbod voor de ouder ‘Maxi’-fit; 

- gezinssportacademie; 

- specifiek in tijden van corona: online sportlessen, beweegpakketten, tips, wandel-buddy’s 

(kind kan meedoen)... 
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Verder werkt Sport samen met (sociale) intermediairen om personen (kinderen, jongeren en 

volwassenen) in een kwetsbare situatie toe te leiden naar het sportaanbod. Bij sportclubs is er vaak 

een parallel aanbod voor ouder en kind. Sommige organisaties en werkingen voorzien ook opvang 

van kinderen tijdens een sportinitiatief voor volwassenen (bv. Loopclub KWB Laken, 

vrouwenwerking Brussel United Belgium...). 

 

In de Lokale Afsprakennota vrijetijdsbesteding worden acties opgenomen om kwetsbare doelgroepen 

toegang te geven tot een kwalitatieve vrijetijdsbesteding of acties waarbij organisaties zelf een 

toegankelijk aanbod uitwerken. In dit kader ondersteunt de VGC jaarlijks de vakantiekampen van A 

Place to Live vzw. Deze vakantiekampen worden voornamelijk ingevuld met eenoudergezinnen. 

 

Op meer dan 20 plaatsen organiseren scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

speelpleinwerking tijdens schoolvakanties (paasvakantie/zomervakantie). Dit zorgt niet alleen voor 

meer kwaliteitsvolle opvangmogelijkheden in die vakantieperiodes, maar inschrijven kan ook aan een 

tarief ‘verhoogde tegemoetkoming’ (concreet: 6 euro voor 1 week speelpleinwerking). 

 

Ook voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming geldt dat het eenoudergezinsbeleid deel uitmaakt 

van de ruimere inspanningen die de VGC doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarbij 

wil de VGC de leermogelijkheden van alle leerlingen bevorderen, ook van leerlingen die niet in 

tweeoudergezinnen opgroeien. De gezinssituatie ‘eenoudergezin’ doet bovendien het risico op 

armoede sterk toenemen. Enkele voorbeelden van initiatieven die hierop inspelen: 

 

 het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt schoolteams om binnen hun school- en 

klaspraktijk rekening te houden met de brede diversiteit bij hun leerlingen en ouders, ook 

inzake gezinssamenstelling. Die diversiteit moet ook aan bod komen in bv. leesteksten die in 

de klas gebruikt worden, of bij feestmomenten (vaderdag/moederdag...). Ook kansarmoede is 

een element van de ondersteuning vanuit het OCB. De focus ligt op de leefwereld, de 

voorkennis en de ervaringskansen van alle leerlingen om zo tot een motiverend leerklimaat te 

komen, binnen en buiten de klas; 

 vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden subsidies voorzien voor de aankoop 

van uitrustingsmaterialen, ICT-materialen, laptops en internetabonnementen; 

 de VGC subsidieert educatieve initiatieven van Nederlandstalige kleuter-, lagere, basis- of 

secundaire scholen, via het subsidiekader ‘Klas in Actie’. Met de ‘Klas in Actie’-middelen 

kunnen scholen samen met partners extra kwaliteitsvolle binnen- én buitenschoolse 

activiteiten organiseren om leerplan-of ontwikkelingsdoelen te bereiken. Zo verrijken ze hun 

educatief aanbod. Daarbij krijgen scholen met leerlingen in kansarmoede een verhoogde 

subsidie, zodat de kosten niet hoeven doorgerekend te worden; 

 scholen konden in het najaar 2020 een specifieke subsidie aanvragen als tussenkomst in de 

schoolkosten die gemaakt worden voor of door individuele leerlingen uit kwetsbare gezinnen. 

Aankoop en/of huur van schoolboeken, aankoop van turn- en zwemkledij, deelnamekost voor 

zwemlessen... kunnen immers het gezinsbudget zwaar belasten. Scholen kunnen deze subsidie 

gericht inzetten voor (financieel) kwetsbare gezinnen. Scholen gaan het gesprek aan met de 

ouders in financiële moeilijkheden, en in overleg met hen bekijken ze of andere organisaties, 

zoals het ocmw of het ziekenfonds de ouders kunnen helpen; 
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 scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel worden gestimuleerd om kwaliteitsvolle 

binnenschoolse opvang te organiseren (voor- en naschoolse opvang), waarbij reductie van de 

ouderbijdrage een belangrijk element is; 

 de VGC nam en neemt bijkomende inspanningen om scholen toe te laten noodopvang te 

voorzien tijdens de paasvakantie 2020, de heropstart van de scholen na de paasvakantie 2020, 

en in het schooljaar 2020-2021 vanaf de herfstvakantie tot en met de huidige paasvakantie. 

 

Het eenoudergezinsbeleid van de VGC maakt een integraal deel uit van het beleid van de VGC. Zowel 

voor de gerichte acties als voor het ruimere beleid gaat de VGC in overleg met de specifieke actoren 

en terreinpartners.  

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 vormt de basis van het beleid. De concretisering van de 

diverse actieplannen en acties wordt door de Administratie en het College waar nodig transversaal 

uitgebouwd. 

 

De cijfers en de analyse van Brupartners zijn ter zake erg omstandig. De VGC voorziet zelf ook 

analyses ter ondersteuning van gerichte initiatieven, zoals recent bij de opmaak van het nieuwe 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025. Ook in de toekomst zullen de beleidsmedewerkers 

studie, data en analyse bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouw van het VGC-beleid. 

 

Diverse voorzieningen in het brede N-netwerk van de VGC signaleren dat de hulpvragen van 

kwetsbare gezinnen in de coronacrisis stijgen. Hieronder vallen ook de eenoudergezinnen. 

 
 
Vraag nr. 22 van 18 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Onderwijs: Oproep openstelling sportinfrastructuur 

 

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en Sport Vlaanderen lanceerden 

recent een oproep om sport- en bewegingsinfrastructuur naschools open te stellen. Iedere inrichtende 

macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs kan zich hiervoor tot en met 30 juni 2021 inschrijven. 

Voor deze oproep voorziet de Vlaamse overheid voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro, gespreid 

over 2021 en 2022. 

 

In het Bestuursakkoord 2019-2024 is het volgende hierover te lezen: “We stimuleren en faciliteren 

het gebruik van de schoolgebouwen na de lesuren door buurtbewoners en verenigingen. We vragen 

dat scholen inspanningen leveren om hun (sport)infrastructuur zo maximaal mogelijk open te stellen. 

Daarbij is er aandacht voor budget, omkaderende maatregelen en buurtparticipatie/buurtbeheer om 

het respect voor de infrastructuur te kunnen waarborgen. Net als in het project 'Slim Gedeeld' 

brengen we voor Brusselse scholen, gemeenten en verenigingen in kaart hoe schoolinfrastructuur 

kan worden opgesteld aan de hand van praktijkvoorbeelden en modeldocumenten.” 

 

Was het College betrokken in de voorbereiding van deze projectoproep? Zo ja, welke klemtonen zijn 

gelegd namens het College en werden deze klemtonen gelegd op basis van een evaluatie van vorige 

gelijkaardige oproepen? Is er een voorafname voorzien voor Brussel? Hoeveel bedraagt deze? 

 

Zijn alle regels van de projectoproep van toepassing voor projectoproepen in Brussel of zijn er wegens 

de specifieke situatie in Brussel bepaalde afwijkingen of versoepelingen? 
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Draagt de VGC ook een stuk bij in de financiering van weerhouden Brusselse projecten? 

 

Heeft het College deze oproep actief ondersteund en bekendgemaakt naar mogelijke projectdragers? 

 

Heeft de VGC beslist zelf mee in te schrijven of ondersteuning te bieden aan andere Brusselse 

inrichtende machten die wensen in te tekenen? Kan worden toegelicht op welke manier en welke 

stappen het College in deze wenst te zetten? 

 

Hoe ver staat het met het in kaart brengen de wijze waarop schoolinfrastructuur kan worden opgesteld 

aan de hand van praktijkvoorbeelden en modeldocumenten? Welk tijdspad wordt in deze 

vooropgesteld? 

 

Antwoord 

 

De VGC werd niet betrokken bij de voorbereiding van deze projectoproep. Waar bij de vorige 3 

oproepen Sport Vlaanderen de behandeling van de dossiers op zich nam, verloopt het voor deze 

oproep via AGION. Een ander verschil in de oproep is de betrokkenheid van het lokale bestuur (en 

de VGC als plaatsvervangend lokaal bestuur in Brussel) en de Sportraad. Bij de vorige oproepen was 

het noodzakelijk om een advies van de Sportraad en een ondersteunende brief vanuit de Sportdienst 

toe te voegen aan het aanvraagdossier. Deze voorwaarden werden niet meer opgenomen. De Vlaamse 

Gemeenschap voorziet geen voorafname voor de Brusselse Nederlandstalige scholen. De beoordeling 

van de dossiers gebeurt door een jury bestaande uit leden van het departement Onderwijs & Vorming, 

Sport Vlaanderen en AGION op basis van een aantal vastgelegde criteria, namelijk: 

- aantal uren en noden buitenschoolse bezetting; 

- beweeg-, sport- en spelwaarde; 

- verbetering van de kwaliteit van het aanbod; 

- draagvlak en participatie; 

- pedagogische visie. 

 

Deze inhoudelijke klemtonen zijn gelijkaardig aan de vorige oproepen. De VGC gaat er van uit dat 

de Brusselnorm zal worden toegepast. 

 

Er zijn geen specifieke afwijkingen of versoepelingen voorzien voor de Brusselse Nederlandstalige 

scholen. 

 

Binnen deze oproep voorziet Vlaanderen een subsidiëring van 70 % voor de geselecteerde projecten. 

Het staat de scholen vrij om voor de overige 30 % eigen middelen of andere subsidiekanalen aan te 

spreken. Alle grote onderwijsinfrastructuurprojecten in een PPS-constructie, bevatten grootschalige 

sportinfrastructuur die reeds wordt opengesteld of zal worden opengesteld. Het gaat om de campussen 

Kasterlinden (Sint-Agatha-Berchem), Comenius (Koekelberg), St. Michel (Sint-Jans-Molenbeek), 

Kompas (Schaarbeek), Pacheco (Stad Brussel) en Walcourt-Deleers (Anderlecht). Daarnaast werden 

in vele renovatie- en nieuwbouwdossiers van individuele scholen ook de turn- en sportinfrastructuur 

opgenomen. Openstelling in het kader van de Brede Schoolgedachte is ook hier meegenomen. Tot 

slot, investeerde de VGC-Onderwijs 12.243.000 euro in scholen, specifiek voor hernieuwing of 

aanleg van uitdagende speelplaatsen in 129 scholen, via het subsidiekader Buitenspel. Tot 2016 werd 

door VGC-Onderwijs 4.905.000 euro geïnvesteerd in scholen, specifiek voor de renovatie van sanitair 

in 92 scholen, via het subsidiekader Plassen met Klasse. De investeringen van de VGC in de 
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openstelling van sportinfrastructuur, buitensport, spelinfrastructuur, sanitair, e.d. overstijgen 

ruimschoots de 10 miljoen euro die de Vlaamse Gemeenschap voor deze doelstelling vrijmaakt en is 

al jaren een belangrijke doelstelling. 

 

Van zodra de details van de oproep bekend waren, heeft VGC-Onderwijs en Vorming, via haar 

digitale communicatie (Brussel Direct) en via de Brusselse onderwijsnetten, alle scholen van het 

gesubsidieerd leerplichtonderwijs opgeroepen hierop in te dienen. Alle vragen over 

subsidievoorwaarden en de te volgen procedure worden opgenomen door AGION. Ook de VGC-

Sportdienst neemt deze oproep op in haar volgende nieuwsbrief (maand april). Vele schooldirecties 

en schoolsportgangmakers zijn geabonneerd op deze nieuwsbrief. Daarnaast werd de informatie van 

de projectoproep ook doorgestuurd naar de infrastructuurcontacten bij de Brusselse onderwijsnetten. 

 

De VGC-Sportdienst bekijkt samen met de Algemene directie Onderwijs en Vorming of er na de 

paasvakantie een webinar kan georganiseerd worden ter ondersteuning van de scholen die een dossier 

wensen in te dienen. Bij de vorige oproepen gaf de VGC-Sportdienst ook op maat begeleiding aan 

verschillende scholen. Dit zal opnieuw worden aangeboden. 

 

De VGC-Sportdienst kent investeringssubsidies toe aan Brusselse Nederlandstalige scholen voor hun 

schoolsportinfrastructuur en duurzame sportuitrusting. In ruil voor deze subsidiëring wordt een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de school waarin de openstelling naar derden wordt 

vastgelegd met prioriteit voor de door de VGC erkende sportclubs en organisaties met een 

sportwerking. Ook de tarieven en regelingen betreffende verzekeringen worden opgenomen in deze 

overeenkomsten. De VGC-Sportdienst onderhoudt contacten met deze scholen en staat hen indien 

nodig bij met advies over openstelling. Op die manier heeft de VGC-Sportdienst een netwerk van 

sportinfrastructuren waarnaar kan doorverwezen worden wanneer clubs en organisaties op zoek zijn 

naar sportinfrastructuur. Momenteel lopen er met 20 scholen overeenkomsten inzake openstelling 

buitenschools gebruik en zijn er 5 in voorbereiding. 

 

In alle grote investeringsdossiers van nieuwbouw of renovatie, bevatten de subsidieovereenkomst, de 

concessieovereenkomsten of huurovereenkomsten met schoolbesturen, specifieke voorwaarden met 

betrekking tot het openstellen van (sport)infrastructuur, al dan niet in het kader van Brede School. 

 

Alle overeenkomsten van de VGC met schoolbesturen in het kader van Buitenspel, bevatten een 

specifieke voorwaarde om de infrastructuur maximaal open te stellen buiten de schooluren.  

 

Bij de vorige oproepen kreeg het Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid de opdracht 

vanuit Vlaanderen om de scholen te begeleiden bij hun dossiervorming. Het ISB organiseerde 

workshops i.s.m. de lokale besturen en stelde een heel dossier samen met informatie, 

praktijkvoorbeelden en modeldocumenten. Zulke workshop werd toen ook gegeven voor de Brusselse 

Nederlandstalige scholen, georganiseerd door de VGC-Sportdienst i.s.m. ISB vzw. Deze informatie 

is nog steeds online beschikbaar. De Sportdienst verwijst door naar deze documentatie en geeft 

daarnaast vanuit eigen ervaring met beheer van sportinfrastructuur advies en ondersteuning aan de 

scholen betreffende de naschoolse openstelling. 

 

 

 

 



- 36 - 
 

Vraag nr. 23 van 23 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Algemene Zaken: De adviesraden waarop de administraties beroep doen  

 

Adviesraden vormen een belangrijk klankbord ter ondersteuning van het VGC-beleid en zijn een 

belangrijk sluitstuk in de beleidsontwikkeling op een bepaald domein. Een overzicht ervan is terug te 

vinden via https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke adviesraden er geraadpleegd werden 

of worden. 

 

Kan, indien deze bestaan, een overzicht worden gegeven van alle adviesraden waarop tijdens het jaar 

2020 een beroep werd gedaan?  

 

Kan worden meegedeeld over welke onderwerpen die gingen en wat hun advies ter zake was?  

 

Is het mogelijk per adviesraad een samenvatting van de conclusies van elk rapport te geven? 

 

Kan voor elke adviesraad worden geduid hoe vaak deze bij elkaar is gekomen vorig jaar? Wat is de 

kostprijs van elke adviesraad die valt binnen de bevoegdheden van de collegevoorzitter (opgesplitst 

in werkingskosten en uitgekeerde zitpenningen)? 

 

Kan worden verduidelijkt welke adviezen op eigen initiatief van de adviesraad zijn overgemaakt aan 

het College sinds het begin van de nieuwe legislatuur? Hoeveel adviezen kwamen er op vraag van 

het College? In welke gevallen waren deze ook verplicht bij wet? 

 

Welke wijzigingen aan beleidsmaatregelen hebben deze adviezen opgeleverd in 2020? Is het mogelijk 

dit verder toe te lichten? 

 

Kan een overzicht worden gegeven van alle adviesraden waarop in 2021 reeds een beroep werd 

gedaan of plant dit te doen? Kan voor elke adviesraad worden uitgelegd hoe vaak deze reeds bij elkaar 

is gekomen, omtrent welke onderwerpen dat gebeurde en wat de kostprijs hiervan is (opgesplitst in 

het aantal uitgekeerde zitpenningen en de werkingskosten)? Welk budget wordt hiertoe in 2021 

voorzien? 

 

Antwoord 

 

Er worden geen zitpenningen uitbetaald voor de adviesraden en werkgroepen van de VGC. De 

werkingskosten voor de meeste adviesraden zijn beperkt tot een occasioneel broodje of drankje dat 

aan de leden wordt aangeboden bij fysieke overlegmomenten. De meeste bijeenkomsten vonden 

digitaal plaats. De werkingskosten van de VGC-Jeugdraad bedroegen in 2020 4.426 euro. De 

werkingskosten van de VGC-Sportraad bedroegen in 2020 450 euro. 

 

In Bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van de gevraagde informatie met betrekking tot de 

verschillende adviesraden en werkgroepen. 

 

 

 

 

https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen
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Vraag nr. 24 van 23 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Algemene Zaken: De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland staan  

 

Audits vormen een belangrijke tool in het evalueren en verbeteren van de werking en het bestuur van 

de administraties. Graag een geactualiseerd overzicht. 

 

Kan een overzicht worden gegeven van de audits die tijdens het jaar 2020 werden uitgevoerd? Kan 

hierbij telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit, het uitvoerende auditbureau in 

kwestie, de kostprijs en de oplevertermijn van de audit worden vermeld? Welke audits zijn er sinds 

de start van de legislatuur afgerond of opgeleverd? Wat waren de resultaten of conclusies hiervan? 

 

Is het mogelijk voor elk van bovenvermelde audits mee te geven hoeveel auditbureaus er werden 

aangeschreven en hoeveel er zich effectief hebben ingeschreven via de aanbesteding? Hoeveel van 

deze aanbestedingen verliepen via de Europese procedure? 

 

Welke concrete adviezen hebben deze audits opgeleverd? Op welke manier wordt hiermee omgegaan 

en welke stappen werden intussen reeds ondernomen? In hoeverre zijn deze afgeleverde adviezen 

doorgepraat met de directie of eventuele sociale partners? In welke gevallen hebben deze adviezen 

reeds geleid tot een actieplan? Welke maatregelen staan er dientengevolge in 2021 gepland en voor 

welke administraties zullen deze gevolgen hebben? Bij welke instellingen zullen deze adviezen dit 

jaar tot een concreet stappenplan leiden? 

 

Bestaat een overzicht van de audits die in 2021 reeds werden besteld of die gepland zijn om te 

bestellen? Kan hierbij telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit en indien reeds 

gekend het auditbureau in kwestie en de geschatte kostprijs en oplevertermijn van de audit vermeld 

worden? 

 

Welk totaalbudget wordt in 2021 voorzien voor de uitvoering van audits? 

 

Antwoord 

 

Er werden in 2020 door de Vlaamse Gemeenschapscommissie geen audits besteld, noch werden er in 

het kader van de bevoegdheden van de VGC audits uitgevoerd door externe bureaus. 

 

Er zijn ook in 2021 geen audits gepland. 
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PASCAL SMET,  

COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID  
 
Vraag nr. 17 van 8 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Cultuur: De lokale 11 julivieringen in Brussel - editie 2021 - Stand van zaken 

 

Met een traditioneel 11 julifeest op en rond de Grote Markt in Brussel plaatst de Vlaamse 

Gemeenschap Brussel duidelijk in de kijker als hoofdstad van Vlaanderen. 

 

Daarnaast en minstens even belangrijk ondersteunt de VGC de lokale vieringen van het Feest van de 

Vlaamse Gemeenschap in de 19 gemeenten. Samen met het gemeentebestuur en lokale partners wordt 

er in principe een toegankelijke en laagdrempelige activiteit georganiseerd voor jong en oud. 

 

Wegens de coronacrisis vorig jaar werden de meeste activiteiten zeer kleinschalig gehouden of zelfs 

afgelast. Met de min of meer positieve vooruitzichten kan men toch hopen dat er dit jaar meer 

mogelijk zal zijn op het vlak van de organisatie van lokale 11 julivieringen. 

 

Kan een stand van zaken worden gegeven wat betreft de organisatie van de komende lokale 11 

julivieringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 

 

Welk overleg heeft hieromtrent reeds plaatsgevonden met de gemeentebesturen en de 

gemeenschapscentra of met andere partners (Vlaamse Regering, andere collegeleden)? 

 

Welke acties en middelen werden hieromtrent reeds vastgelegd? 

 

Heeft het College contact genomen met Bruzz of andere mediapartners rond de ondersteuning van 

deze vieringen? 

 

Op welke manier worden daarbij reeds alternatieven onderzocht voor het geval dat de huidige 

gezondheidscrisis niet zou toelaten om dergelijke activiteiten te organiseren? Wordt er bv. gedacht 

aan bepaalde gezamenlijke digitale vieringen? 

 

Wordt er een thema centraal gesteld tijdens de komende 11 juli in Brussel? Op welke verschillende 

manieren zal dit thema tot uiting gebracht worden? 

 

Antwoord 

 

Elk jaar wordt een budget van 19.500 euro voorzien om de lokale 11 julivieringen te ondersteunen. 

Het subsidiereglement voorziet een gelijk bedrag voor elke gemeente en voormalige deelgemeente 

van de Stad Brussel die een 11 juliviering als geplande actie opneemt in het voortgangsrapport. Het 

beschikbare budget wordt verdeeld onder alle begunstigden. De indiener kan de gemeente zijn of het 

gemeenschapscentrum. Gemeenten of gemeenschapscentra moeten hun aanvraag voor deze subsidie 

indienen ten laatste op 1 april. De dossiers voor 2021 zijn op dit moment dus nog niet bij de 

Administratie. Normaliter wordt er elk jaar voor 1 april overlegd tussen de lokale partners hoe de 

viering er zal uitzien. Dit overleg gebeurt op lokaal niveau. 
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Muntpunt overlegt op regelmatige basis met de Vlaamse Regering over de centrale 11 juliviering. 

Muntpunt verkiest om in 2021 zoveel mogelijk buiten te doen, op de Grote Markt en op andere 

plaatsen in het centrum. Afhankelijk van de maatregelen en het aantal toegelaten personen worden 

hierover binnenkort beslissingen genomen. Er zal sterk worden ingezet op wandelingen en 

ontdekkingstochten met verschillende partners, en dit in een uitgebreide samenwerking met Radio 2 

en Brussels Philharmonic. Ook komt er alvast op het Muntplein opnieuw een Leesstraat – Feeststraat 

met activiteiten uit het partnernetwerk. 

 

Muntpunt heeft een goed contact met Radio 2 en met Bruzz rond de 11 juliviering.  

 

In 2020 werden de meeste vieringen vervangen door kleinschalige acties zoals concertjes voor de 

voordeur, pop-upoptredens, een stadsspel, een theatermonoloog in open lucht, postkaarten, 

wenskaarten, wandelingen, vertelsessies, openlucht cinema, een bootconcert op het kanaal... Veel 

creatieve oplossingen en niet 1 digitale. In de evaluatie vonden sommige gemeenten dat de essentie 

van 11 julivieringen toch het samenbrengen van mensen is en dat dat erg gemist werd.  

 

Uit het overleg met de sector lokaal cultuurbeleid blijkt dat men ook deze zomer eerder zal proberen 

mensen samen te brengen, zij het in meer kleinschalige formules dan voor de coronacrisis, dan in te 

zetten op digitale initiatieven. Er is vorige zomer al heel wat ervaring opgedaan met activiteiten met 

social distancing. De VGC bereikt geen signalen dat men denkt aan alternatieven, eerder dat men 

hoopt op een zomer waarin er meer mogelijk is. 

 

Navraag leert dat men denkt aan een zelfde scenario bij Muntpunt: afhankelijk van hoeveel publiek 

er wordt toegelaten, zal de activiteit grootschaliger of kleinschaliger zijn. Muntpunt kiest dus niet 

voor digitale activiteiten, maar zorgt wel steeds voor een goede mediacoverage van haar 11 

juliviering. 

 

Het is niet de gewoonte voor de 11 julivieringen in Brussel een centraal thema te kiezen. 

 

 

Vraag nr. 18 van 12 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Cultuur, Jeugd, Sport: Het beleid vanuit de VGC ter ondersteuning van eenoudergezinnen 

 

Zoals is geweten, bestaat een aanzienlijk deel van de huishoudens in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest uit eenoudergezinnen. Naar schatting zou het om 65.000 dergelijke huishoudens gaan (1 op 

3), waarvan in zo’n 86 % enkel de moeder aanwezig is. Eenoudergezinnen lopen sowieso al een groter 

risico om in kwetsbare situaties en armoede te vervallen, en al zeker wanneer er een vrouw aan het 

hoofd van het gezin staat. 

 

Eind 2020 riep Brupartners in dat opzicht nog op tot het ontwikkelen van een transversale visie 

omtrent eenoudergezinnen, waarbij alle betrokken beleidsniveaus hun steentje bijdragen om de 

situatie in kaart te brengen en te helpen verbeteren. Daarnaast zou er ook een overkoepelend 

gewestelijk plan moeten komen ter ondersteuning van deze kwetsbare gezinnen. 

 

Heeft het College kennis genomen van het advies dat Brupartners eind vorig jaar geformuleerd heeft? 

Zo ja, op welke manier heeft het College besloten hier gevolg aan te geven? Heeft het College op 

basis hiervan besloten om specifieke maatregelen uit te werken binnen zijn bevoegdheden? 
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Kan worden toegelicht welke acties en initiatieven werden genomen ter ondersteuning van 

eenoudergezinnen? 

 

Welke actoren worden hierbij betrokken en op welke manier wordt er met hen overlegd omtrent het 

uitwerken van initiatieven rond deze problematiek? 

 

Kan in het bijzonder worden geduid op welke manier hieromtrent transversaal samengewerkt wordt? 

 

Kan in het bijzonder worden uitgelegd op welke (kwalitatieve en kwantitatieve) onderzoeken het 

College zich beroept om zijn beleid ter zake te kunnen uitstippelen? Werd hierbij ook aan de 

voormalige Meet- en Weetcel en/of diens opvolger gevraagd om het nodige cijfermateriaal te 

verzamelen? 

 

Zijn er hieromtrent reeds gegevens beschikbaar die erop duiden dat de coronacrisis ervoor gezorgd 

heeft dat eenoudergezinnen zich sneller en vaker wenden tot instellingen die onder de bevoegdheden 

van de VGC vallen, zoals bv. het Huis van het Kind? 

 

Antwoord 

 

Op 19 november 2020 kreeg het College een brief van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, mevrouw Nawal Ben Hamou, mevrouw Barbara Trachte, de heer Bernard Clerfayt en de 

heer Alain Maron, met een uitnodiging tot deelname aan thematische werkgroepen in het kader van 

de opmaak van het Gewestelijk Plan Eenoudergezinnen. Het advies van Brupartners werd samen met 

deze uitnodiging bezorgd. 

 

De VGC nam deel aan de thematische werkgroepen, die allen hebben plaatsgevonden in de maanden 

januari tot maart 2021. Het Gewestelijk Plan Eenoudergezinnen is nog niet afgewerkt. Op basis van 

het gewestelijke plan kan de VGC bekijken of aanvullende maatregelen kunnen genomen worden. 

 

De VGC tracht haar aanbod zo toegankelijk mogelijk te organiseren ter ondersteuning van de 

Brusselaar. Extra aandacht gaat hierbij naar kwetsbare doelgroepen, waaronder eenouder-gezinnen. 

 

Het gezinsbeleid van de VGC is erop gericht zo toegankelijk mogelijk te zijn. Maatregelen in het 

kader van het eenoudergezinsbeleid in de kinderopvang maken integraal deel uit van het gevoerde 

gezinsbeleid. Enkele voorbeelden van initiatieven hier zijn: 

 

 er gelden voorrangsregels voor eenoudergezinnen in de kinderopvang van baby’s en peuters 

met inkomenstarief. Kinderopvanginitiatieven die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen, 

moeten voorrang geven aan bepaalde gezinnen, waaronder gezinnen van alleenstaanden. De 

organisator zorgt ervoor dat minstens 20 % van alle kinderen die op jaarbasis opgevangen 

worden, kinderen zijn van gezinnen die beantwoorden aan voorrangskenmerken; 

 een van de scoringscriteria die door de VGC werd opgenomen in de gezamenlijke oproep met 

de Vlaamse overheid voor de lopende capaciteitsuitbreiding van kinderopvang van baby’s en 

peuters, is de mate waarin de organisator een proactief opnamebeleid voert dat gericht is op 

de toegankelijkheid van de werking voor voorrangsgroepen en kwetsbare groepen, waardoor 

opnieuw ook eenoudergezinnen gevat zijn; 
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 zowel met de voorfinanciering van de capaciteitsuitbreiding in de kinderopvangsector, als met 

de investeringsmiddelen voor kinderopvanginfrastructuur, zet de VGC prioritair in op 

kinderopvang met inkomenstarief (Trap 2). Het inkomenstarief is immers impliciet gunstig 

voor eenoudergezinnen, omdat op die manier rekening gehouden wordt met het veelal lager 

gezinsinkomen; 

 de VGC subsidieert de initiatieven buitenschoolse opvang (IBO) voor de organisatie van 

buurtgerichte opvang, waarbij een opname- en prijsbeleid met bijzondere aandacht voor 

kinderen uit kwetsbare gezinnen, tot de voorwaarden behoort; 

 de VGC subsidieert de werking van het Lokaal Loket Kinderopvang, die de sociale functie 

van de kinderopvang stimuleert en zorgt voor de toeleiding van kwetsbare groepen naar de 

kinderopvang; 

 in 2020 subsidieerde de VGC het Lokaal Loket Kinderopvang bijkomend om gerichte acties 

op te zetten naar organisatoren van kinderopvang, kinderbegeleiders en intermediaire partners 

die kwetsbare gezinnen kunnen toeleiden naar de kinderopvang; 

 het eenoudergezinsbeleid rond sport maakt eveneens deel uit van de inspanningen die 

geleverd worden om het aanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. Vanuit de Sportdienst 

worden er een aantal initiatieven georganiseerd waarbij zowel ouder als kinderen samen 

kunnen sporten: 

- bewegingsschool voor de allerkleinsten; 

- multimove voor 6+ met een parallel aanbod voor de ouder ‘Maxi’-fit; 

- gezinssportacademie; 

- specifiek in tijden van corona: online sportlessen, beweegpakketten, tips, wandel-buddy’s 

(kind kan meedoen)... 

 

Verder werkt Sport samen met (sociale) intermediairen om personen (kinderen, jongeren en 

volwassenen) in een kwetsbare situatie toe te leiden naar het sportaanbod. Bij sportclubs is er vaak 

een parallel aanbod voor ouder en kind. Sommige organisaties en werkingen voorzien ook opvang 

van kinderen tijdens een sportinitiatief voor volwassenen (bv. Loopclub KWB Laken, 

vrouwenwerking Brussel United Belgium...). 

 

In de Lokale Afsprakennota vrijetijdsbesteding worden acties opgenomen om kwetsbare doelgroepen 

toegang te geven tot een kwalitatieve vrijetijdsbesteding of acties waarbij organisaties zelf een 

toegankelijk aanbod uitwerken. In dit kader ondersteunt de VGC jaarlijks de vakantiekampen van A 

Place to Live vzw. Deze vakantiekampen worden voornamelijk ingevuld met eenoudergezinnen. 

 

Op meer dan 20 plaatsen organiseren scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel 

speelpleinwerking tijdens schoolvakanties (paasvakantie/zomervakantie). Dit zorgt niet alleen voor 

meer kwaliteitsvolle opvangmogelijkheden in die vakantieperiodes, maar inschrijven kan ook aan een 

tarief ‘verhoogde tegemoetkoming’ (concreet: 6 euro voor 1 week speelpleinwerking). 

 

Ook voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming geldt dat het eenoudergezinsbeleid deel uitmaakt 

van de ruimere inspanningen die de VGC doet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarbij 

wil de VGC de leermogelijkheden van alle leerlingen bevorderen, ook van leerlingen die niet in 

tweeoudergezinnen opgroeien. De gezinssituatie ‘eenoudergezin’ doet bovendien het risico op 

armoede sterk toenemen. Enkele voorbeelden van initiatieven die hierop inspelen: 
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 het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt schoolteams om binnen hun school- en 

klaspraktijk rekening te houden met de brede diversiteit bij hun leerlingen en ouders, ook 

inzake gezinssamenstelling. Die diversiteit moet ook aan bod komen in bv. leesteksten die in 

de klas gebruikt worden, of bij feestmomenten (vaderdag/moederdag...). Ook kansarmoede is 

een element van de ondersteuning vanuit het OCB. De focus ligt op de leefwereld, de 

voorkennis en de ervaringskansen van alle leerlingen om zo tot een motiverend leerklimaat te 

komen, binnen en buiten de klas; 

 vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden subsidies voorzien voor de aankoop 

van uitrustingsmaterialen, ICT-materialen, laptops en internetabonnementen; 

 de VGC subsidieert educatieve initiatieven van Nederlandstalige kleuter-, lagere, basis- of 

secundaire scholen, via het subsidiekader ‘Klas in Actie’. Met de ‘Klas in Actie’-middelen 

kunnen scholen samen met partners extra kwaliteitsvolle binnen- én buitenschoolse 

activiteiten organiseren om leerplan-of ontwikkelingsdoelen te bereiken. Zo verrijken ze hun 

educatief aanbod. Daarbij krijgen scholen met leerlingen in kansarmoede een verhoogde 

subsidie, zodat de kosten niet hoeven doorgerekend te worden; 

 scholen konden in het najaar 2020 een specifieke subsidie aanvragen als tussenkomst in de 

schoolkosten die gemaakt worden voor of door individuele leerlingen uit kwetsbare gezinnen. 

Aankoop en/of huur van schoolboeken, aankoop van turn- en zwemkledij, deelnamekost voor 

zwemlessen... kunnen immers het gezinsbudget zwaar belasten. Scholen kunnen deze subsidie 

gericht inzetten voor (financieel) kwetsbare gezinnen. Scholen gaan het gesprek aan met de 

ouders in financiële moeilijkheden, en in overleg met hen bekijken ze of andere organisaties, 

zoals het ocmw of het ziekenfonds de ouders kunnen helpen; 

 scholen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel worden gestimuleerd om kwaliteitsvolle 

binnenschoolse opvang te organiseren (voor- en naschoolse opvang), waarbij reductie van de 

ouderbijdrage een belangrijk element is; 

 de VGC nam en neemt bijkomende inspanningen om scholen toe te laten noodopvang te 

voorzien tijdens de paasvakantie 2020, de heropstart van de scholen na de paasvakantie 2020, 

en in het schooljaar 2020-2021 vanaf de herfstvakantie tot en met de huidige paasvakantie. 

 

Het eenoudergezinsbeleid van de VGC maakt een integraal deel uit van het beleid van de VGC. Zowel 

voor de gerichte acties als voor het ruimere beleid gaat de VGC in overleg met de specifieke actoren 

en terreinpartners.  

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 vormt de basis van het beleid. De concretisering van de 

diverse actieplannen en acties wordt door de Administratie en het College waar nodig transversaal 

uitgebouwd. 

 

De cijfers en de analyse van Brupartners zijn ter zake erg omstandig. De VGC voorziet zelf ook 

analyses ter ondersteuning van gerichte initiatieven, zoals recent bij de opmaak van het nieuwe 

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025. Ook in de toekomst zullen de beleidsmedewerkers 

studie, data en analyse bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouw van het VGC-beleid. 

 

Diverse voorzieningen in het brede N-netwerk van de VGC signaleren dat de hulpvragen van 

kwetsbare gezinnen in de coronacrisis stijgen. Hieronder vallen ook de eenoudergezinnen. 
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Vraag nr. 19 van 18 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Sport: Ondersteuning sportclubs tijdens de coronacrisis 

 

In Antwerpen kwam de stad in het voorjaar van 2020 met een gericht ondersteuningspakket (o.a. 

vrijstelling van betaling sportinfrastructuur/concessievergoedingen en uitstel afbetalingen aan de 

stad). Verder kregen clubs advies op maat en maakten ze onder meer aanspraak op extra financiële 

ondersteuning. Via het noodfonds van de Vlaamse Regering werd er ook een Impulsfonds Sport 

opgericht dat focust op: een tussenkomst in de lidgelden, subsidies voor sporttechnische vooruitgang 

en een coronasteunfonds sport. 

 

In december 2020 kondigde de Vlaamse minister bevoegd voor Sport aan 1 miljoen euro extra vrij te 

maken om sportclubs te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis, op administratief, 

bestuurlijk en beleidsmatig vlak omdat veel clubs zich zullen moeten herorganiseren. Deze week 

kondigde de Vlaamse minister van Sport nog aan een bijkomende 2,5 miljoen euro te investeren in 

de werkingen die een jeugdgerichte focus hebben. 

 

Zijn er cijfers beschikbaar aangaande de geleden financiële schade bij (amateur)sportclubs in het 

VGC-netwerk? Zo ja, kan een opdeling aangeleverd worden van de gederfde middelen in absolute 

cijfers en percentages van hun begrote jaarlijkse inkomsten? Heeft de VGC een beeld op sportclubs 

die eventueel in nood dreigen te komen door (de gevolgen van) de coronacrisis? 

 

Werd reeds in overleg getreden met vertegenwoordigers van de Brusselse sportsector in het 

algemeen? Zo ja, welke conclusies zijn gemaakt tijdens het overleg? Zo neen, wanneer is dit 

ingepland? 

 

Zijn er afspraken gemaakt met de Vlaamse minister van Sport over de verdeling van de 

bovenvermelde extra middelen voor sportclubs? Kan bevestigd worden dat er een voorafname is 

gebeurd voor die 2,5 miljoen euro voor clubs in Brussel die een jeugdgerichte focus ontwikkelen? 

Hoe gaat de VGC de clubs sensibiliseren en aansporen om hiervoor in te tekenen? 

 

Bestudeert de VGC zelf ter aanvulling van deze nieuwe Vlaamse middelen om de sportclubs in het 

VGC-netwerk bijkomend te ondersteunen zodat zij hun jeugdwerking niet in het gedrang zien komen? 

Zo ja, kan dit worden toegelicht en welk budget wordt hiervoor uitgetrokken? 

 

Worden maatregelen onderzocht voor de sportende Brusselaars die het lidgeld in hun sportclub niet 

meer kunnen betalen in de nasleep van de coronacrisis? Welk tijdskader wordt in deze vooropgesteld 

en welk budget wordt hiervoor uitgetrokken? 

 

Antwoord 

 

De Administratie beschikt momenteel niet over absolute cijfers per sportvereniging.  

 

In december 2020 vond een verdeling van het Covid-19-noodfonds plaats ter ondersteuning van alle 

erkende sportclubs (werd intussen ook uitbetaald). Er is expliciet gekozen om een algemene 

ondersteuning door te voeren zonder extra administratieve bewijslast op te vragen aan de sportclubs.  
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Het effectief bedrag werd berekend op basis van de ingediende werkingsverslagen voor het 

werkingsjaar 2019-2020: 

 een verhoging (10 %) van de reguliere werkingssubsidies; 

 een bijkomende verhoging van 10 % voor de huursubsidies voor de sportclubs die deze kosten 

hebben ingediend; 

 een forfaitaire subsidie van 1.000 euro voor de sportclubs die eigen sportinfrastructuur 

beheren. 

 

Met deze eerste inspanning van 60.000 euro heeft de VGC getracht de 1ste golf van derving van 

middelen bij sportclubs te dekken. Tot op heden zijn er geen erkende sportclubs ter ziele gegaan 

wegens de gevolgen van de coronacrisis. 

 

Er wordt permanent bekeken in welke mate en op welke manier de Sportdienst haar erkende 

sportclubs verder optimaal kan ondersteunen wegens de gevolgen van Covid-19. Continu worden de 

sportclubs door de Sportdienst gecontacteerd en gemonitord. 

 

Volgende clubs worden extra opgevolgd in functie van hun noden ten gevolge van de 

coronapandemie: 

 sportclubs die contactsporten aanbieden; 

 sportclubs die huren op de privémarkt; 

 sportclubs die eigen infrastructuur beheren; 

 sportclubs die professionals tewerkstellen. 

 

De huur van inactieve periode werd kwijtgescholden voor de sportclubs die gebruikmaken van de 

VGC-sportinfrastructuren. 

 

Sinds de start van de coronacrisis heeft de Administratie al 3 gerichte belacties uitgevoerd naar haar 

erkende sportclubs. Telkens om de huidige situatie binnen deze organisaties (welzijn bestuur en leden, 

financiële situatie, huidig sportaanbod, ventilatie zorgen en behoeften…) te bevragen.  

 

De voornaamste bevindingen zijn: 

 de financiële en andere ondersteuningsnoden zijn zeer uiteenlopend; 

 de sociale en sportieve noodkreet van sportclubs die met maatschappelijk kwetsbare mensen 

werken is luid. Zeker bij de sportclubs die met jongeren werken is de drang naar het opnieuw 

kunnen openstellen van hun reguliere werking een noodzaak; 

 ook wordt gevreesd voor een terugval van het aantal leden.  

 

Er is een nieuwe regeling in opmaak rond de toekenning van een bijkomende Vlaamse Covid-19-

subsidie voor de sportsector. Dit bevat 2 onderdelen: 

 

 7,5 miljoen euro wordt via de sportfederaties toebedeeld aan jeugdsportclubs die in het 

jeugdsportproject van hun desbetreffende sportfederatie zitten: 

o er is een lijst van sportfederaties die een bepaald subsidiebedrag hebben gekregen voor 

de beleidsfocus jeugdsport. Elke sportfederatie ontvangt die oorspronkelijke subsidie 

nu, maal het budget wordt verdriedubbeld, als coronasteun voor de jeugdsportclubs 

(volledig door te storten aan de sportclubs); 
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o de sportfederatie keert de subsidie uit aan de sportclubs op basis van de procentuele 

verdeling van de toekenning van de reguliere jeugdsportsubsidie 2020; 

o op dit moment kan Vlaanderen ons geen lijst geven van sportclubs die hiervoor 

bijgevolg in aanmerking komen. Dit kan pas ten vroegste half april 2021. 

 

 2,5 miljoen euro wordt verdeeld onder sportactoren (sportclubs): 

o onder volgende voorwaarden: 

 die een rechtspersoonlijkheid hebben; 

 effectief deelnemen aan clubcompetitie die verdergezet werd o.b.v. het Ministerieel 

Besluit van 28 oktober 2021 betreffende de verderzetting van professionele 

sportieve wedstrijden en trainingen zonder publiek; 

 een minimale jaarlijkse omzet hebben van 100.000 euro en een aantoonbare 

omzetdaling van minimum 60 % hebben door de Covid-19 pandemie. 

o geen enkele erkende VGC-sportclub valt hieronder. 

 

Er is geen voorafname voor Brusselse sportclubs. 

 

Eind 2020 kregen de VGC-sportclubs de kans om in te tekenen op een extra budget van 97.500 euro, 

voorzien door de vrijetijdsdienst Paspartoe van de directie Cultuur, Jeugd en Sport. Dit extra budget 

wordt op maat van de sportclub verdeeld a.d.h.v. ingeschatte armoedepercentages bij jeugdleden. Het 

budget dient om de sportclubs extra acties te laten ondernemen in functie van ondersteuning aan hun 

kansarme jeugdleden tijdens deze Covid-19-pandemie (terugbetaling lidgelden, aankoop 

sportmateriaal, opzetten van contactmomenten…). Een 50-tal sportclubs tekenden hierop in.  

 

Naast de financiële ondersteuning zet de Sportdienst ook in op: 

 informatiedeling over, van, voor de toepasbare coronamaatregelen. Dit gebeurt zowel 

proactief (belacties en algemene berichtgeving) als op vraag (helpdesk); 

 het faciliteren van het toegelaten jeugdsportaanbod (zoektocht geschikte infrastructuur, 

uitzoeken wetgeving, doorverwijzing in functie van aanvraag ontsmettingsmiddelen…); 

 inhoudelijke begeleiding in functie van mogelijke heropstart clubwerkingen in toekomst; 

 extra promotiecampagne tijdens de Maand van de Sportclub in september 2021 (onder 

voorbehoud). 

 

Een aantal sportclubs die werken met kansarme jongeren tekenden ook in op het extra VGC-

sportaanbod ‘mountainbiken’ in het Zoniënwoud. 

 

Momenteel worden geen rechtstreekse middelen toegekend aan de sportende Brusselaars. De 

verdeling verloopt via de sportclubs. De bedoeling is wel dat de verdeling via Paspartoemiddelen de 

financiële drempels weghaalt voor de sportende Brusselaar. De sportclubs hebben t.e.m. 31 december 

2021 tijd om hun genomen acties ter zake in te dienen. De bedoeling is om een terugval van leden te 

beperken. 
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Vraag nr. 20 van 18 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Sport: Oproep openstelling sportinfrastructuur 

 

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en Sport Vlaanderen lanceerden 

recent een oproep om sport- en bewegingsinfrastructuur naschools open te stellen. Iedere inrichtende 

macht uit het gesubsidieerd leerplichtonderwijs kan zich hiervoor tot en met 30 juni 2021 inschrijven. 

Voor deze oproep voorziet de Vlaamse overheid voor alle onderwijsnetten 10 miljoen euro, gespreid 

over 2021 en 2022. 

 

In het Bestuursakkoord 2019-2024 is het volgende hierover te lezen: “We stimuleren en faciliteren 

het gebruik van de schoolgebouwen na de lesuren door buurtbewoners en verenigingen. We vragen 

dat scholen inspanningen leveren om hun (sport)infrastructuur zo maximaal mogelijk open te stellen. 

Daarbij is er aandacht voor budget, omkaderende maatregelen en buurtparticipatie/buurtbeheer om 

het respect voor de infrastructuur te kunnen waarborgen. Net als in het project 'Slim Gedeeld' 

brengen we voor Brusselse scholen, gemeenten en verenigingen in kaart hoe schoolinfrastructuur 

kan worden opgesteld aan de hand van praktijkvoorbeelden en modeldocumenten.” 

 

Was het College betrokken in de voorbereiding van deze projectoproep? Zo ja, welke klemtonen zijn 

gelegd namens het College en werden deze klemtonen gelegd op basis van een evaluatie van vorige 

gelijkaardige oproepen? Is er een voorafname voorzien voor Brussel? Hoeveel bedraagt deze? 

 

Zijn alle regels van de projectoproep van toepassing voor projectoproepen in Brussel of zijn er wegens 

de specifieke situatie in Brussel bepaalde afwijkingen of versoepelingen? 

Draagt de VGC ook een stuk bij in de financiering van weerhouden Brusselse projecten? 

 

Heeft het College deze oproep actief ondersteund en bekendgemaakt naar mogelijke projectdragers? 

 

Heeft de VGC beslist zelf mee in te schrijven of ondersteuning te bieden aan andere Brusselse 

inrichtende machten die wensen in te tekenen? Kan worden toegelicht op welke manier en welke 

stappen het College in deze wenst te zetten? 

 

Hoe ver staat het met het in kaart brengen de wijze waarop schoolinfrastructuur kan worden opgesteld 

aan de hand van praktijkvoorbeelden en modeldocumenten? Welk tijdspad wordt in deze 

vooropgesteld? 

 

Antwoord 

 

De VGC werd niet betrokken bij de voorbereiding van deze projectoproep. Waar bij de vorige 3 

oproepen Sport Vlaanderen de behandeling van de dossiers op zich nam, verloopt het voor deze 

oproep via AGION. Een ander verschil in de oproep is de betrokkenheid van het lokale bestuur (en 

de VGC als plaatsvervangend lokaal bestuur in Brussel) en de Sportraad. Bij de vorige oproepen was 

het noodzakelijk om een advies van de Sportraad en een ondersteunende brief vanuit de Sportdienst 

toe te voegen aan het aanvraagdossier. Deze voorwaarden werden niet meer opgenomen. De Vlaamse 

Gemeenschap voorziet geen voorafname voor de Brusselse Nederlandstalige scholen. De beoordeling 

van de dossiers gebeurt door een jury bestaande uit leden van het departement Onderwijs & Vorming, 

Sport Vlaanderen en AGION op basis van een aantal vastgelegde criteria, namelijk: 

- aantal uren en noden buitenschoolse bezetting; 
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- beweeg-, sport- en spelwaarde; 

- verbetering van de kwaliteit van het aanbod; 

- draagvlak en participatie; 

- pedagogische visie. 

 

Deze inhoudelijke klemtonen zijn gelijkaardig aan de vorige oproepen. De VGC gaat er van uit dat 

de Brusselnorm zal worden toegepast. 

 

Er zijn geen specifieke afwijkingen of versoepelingen voorzien voor de Brusselse Nederlandstalige 

scholen. 

 

Binnen deze oproep voorziet Vlaanderen een subsidiëring van 70 % voor de geselecteerde projecten. 

Het staat de scholen vrij om voor de overige 30 % eigen middelen of andere subsidiekanalen aan te 

spreken. Alle grote onderwijsinfrastructuurprojecten in een PPS-constructie, bevatten grootschalige 

sportinfrastructuur die reeds wordt opengesteld of zal worden opengesteld. Het gaat om de campussen 

Kasterlinden (Sint-Agatha-Berchem), Comenius (Koekelberg), St. Michel (Sint-Jans-Molenbeek), 

Kompas (Schaarbeek), Pacheco (Stad Brussel) en Walcourt-Deleers (Anderlecht). Daarnaast werden 

in vele renovatie- en nieuwbouwdossiers van individuele scholen ook de turn- en sportinfrastructuur 

opgenomen. Openstelling in het kader van de Brede Schoolgedachte is ook hier meegenomen. Tot 

slot, investeerde de VGC-Onderwijs 12.243.000 euro in scholen, specifiek voor hernieuwing of 

aanleg van uitdagende speelplaatsen in 129 scholen, via het subsidiekader Buitenspel. Tot 2016 werd 

door VGC-Onderwijs 4.905.000 euro geïnvesteerd in scholen, specifiek voor de renovatie van sanitair 

in 92 scholen, via het subsidiekader Plassen met Klasse. De investeringen van de VGC in de 

openstelling van sportinfrastructuur, buitensport, spelinfrastructuur, sanitair, e.d. overstijgen 

ruimschoots de 10 miljoen euro die de Vlaamse Gemeenschap voor deze doelstelling vrijmaakt en is 

al jaren een belangrijke doelstelling. 

 

Van zodra de details van de oproep bekend waren, heeft VGC-Onderwijs en Vorming, via haar 

digitale communicatie (Brussel Direct) en via de Brusselse onderwijsnetten, alle scholen van het 

gesubsidieerd leerplichtonderwijs opgeroepen hierop in te dienen. Alle vragen over 

subsidievoorwaarden en de te volgen procedure worden opgenomen door AGION. Ook de VGC-

Sportdienst neemt deze oproep op in haar volgende nieuwsbrief (maand april). Vele schooldirecties 

en schoolsportgangmakers zijn geabonneerd op deze nieuwsbrief. Daarnaast werd de informatie van 

de projectoproep ook doorgestuurd naar de infrastructuurcontacten bij de Brusselse onderwijsnetten. 

 

De VGC-Sportdienst bekijkt samen met de Algemene directie Onderwijs en Vorming of er na de 

paasvakantie een webinar kan georganiseerd worden ter ondersteuning van de scholen die een dossier 

wensen in te dienen. Bij de vorige oproepen gaf de VGC-Sportdienst ook op maat begeleiding aan 

verschillende scholen. Dit zal opnieuw worden aangeboden. 

 

De VGC-Sportdienst kent investeringssubsidies toe aan Brusselse Nederlandstalige scholen voor hun 

schoolsportinfrastructuur en duurzame sportuitrusting. In ruil voor deze subsidiëring wordt een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de school waarin de openstelling naar derden wordt 

vastgelegd met prioriteit voor de door de VGC erkende sportclubs en organisaties met een 

sportwerking. Ook de tarieven en regelingen betreffende verzekeringen worden opgenomen in deze 

overeenkomsten. De VGC-Sportdienst onderhoudt contacten met deze scholen en staat hen indien 

nodig bij met advies over openstelling. Op die manier heeft de VGC-Sportdienst een netwerk van 
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sportinfrastructuren waarnaar kan doorverwezen worden wanneer clubs en organisaties op zoek zijn 

naar sportinfrastructuur. Momenteel lopen er met 20 scholen overeenkomsten inzake openstelling 

buitenschools gebruik en zijn er 5 in voorbereiding. 

 

In alle grote investeringsdossiers van nieuwbouw of renovatie, bevatten de subsidieovereenkomst, de 

concessieovereenkomsten of huurovereenkomsten met schoolbesturen, specifieke voorwaarden met 

betrekking tot het openstellen van (sport)infrastructuur, al dan niet in het kader van Brede School. 

 

Alle overeenkomsten van de VGC met schoolbesturen in het kader van Buitenspel, bevatten een 

specifieke voorwaarde om de infrastructuur maximaal open te stellen buiten de schooluren.  

 

Bij de vorige oproepen kreeg het Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid de opdracht 

vanuit Vlaanderen om de scholen te begeleiden bij hun dossiervorming. Het ISB organiseerde 

workshops i.s.m. de lokale besturen en stelde een heel dossier samen met informatie, 

praktijkvoorbeelden en modeldocumenten. Zulke workshop werd toen ook gegeven voor de Brusselse 

Nederlandstalige scholen, georganiseerd door de VGC-Sportdienst i.s.m. ISB vzw. Deze informatie 

is nog steeds online beschikbaar. De Sportdienst verwijst door naar deze documentatie en geeft 

daarnaast vanuit eigen ervaring met beheer van sportinfrastructuur advies en ondersteuning aan de 

scholen betreffende de naschoolse openstelling. 

 

 

Vraag nr. 21 van 18 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Samenleven en diversiteit: Resultaten projectoproep Connecting Brussels 

 

Connecting Brussels was een projectoproep van de VGC die erop gericht was mensen en organisaties 

samen te brengen die elkaar willen bijstaan en op die manier van Brussel een warme en solidaire stad 

te maken. 

 

Deze projectoproep is gericht op de specifieke noden tijdens de Covid-19-crisis. De projectoproep 

geldt voor projecten in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021. Een aanvraag moet 

worden ingediend 4 weken voor de start van het initiatief. 

 

Hoeveel projectaanvragen kreeg de Administratie tot op heden reeds binnen? Hoeveel projecten 

werden reeds goedgekeurd en ten belope van welk budget? Welke criteria werden gehanteerd bij het 

goed- of afkeuren van eventuele projecten en hoe werden deze meegenomen in de weging? 

 

Kan een voorlopige of tussentijdse lijst aangeleverd worden van de tot op heden goedgekeurde 

projecten met vermelding van de projectnaam, doelstelling, indiener(s), gevraagde subsidie, duur van 

het project, gemeente en quotering of motivatie van de beslissing van de jury? 

 

Hoeveel projecten werden niet weerhouden? Graag een lijst met de projectnaam, doelstelling, 

indiener(s), gevraagde subsidie, duur van het project, gemeente en quotering of motivatie van de 

beslissing van de jury. 

 

Hoeveel projecten waren goed bevonden maar konden niet weerhouden worden voor financiering 

wegens een teveel aan goede dossiers? 
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In hoeverre kunnen projectdragers beroep aantekenen of hun dossier aanpassen op basis van de 

commentaar van de jury om een nieuw/herwerkt dossier in te dienen? In hoeveel gevallen gebeurde 

dit reeds? 

 

Antwoord 

 

De Administratie ontving in totaal 47 subsidieaanvragen in het kader van Connecting Brussels (stand 

van zaken 30 maart 2021). Een subsidieaanvraag werd door de aanvrager terug ingetrokken. Voor 32 

subsidieaanvragen werd de besluitvorming ondertussen afgerond. Hiervan betrof het 24 dossiers 

subsidiëring voor een totaal toegekend bedrag van 89.402 euro en 8 dossiers niet-subsidiëring. In 

2020 werden 2 subsidieaanvragen goedgekeurd voor een bedrag van 6.000 euro. In 2021 werden tot 

en met donderdag 1 april in totaal 22 subsidieaanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 

83.402 euro. 

 

Doelstelling is om via Connecting Brussels mensen bij elkaar te brengen, verbondenheid en 

engagement te stimuleren en sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan gedurende de Covid-

19-crisis. De projectoproep is afgebakend in de tijd en wil kleinschalige solidariteitsacties 

ondersteunen die binnen dit kader worden ontwikkeld. 

 

De voorwaarden en criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling van de subsidieaanvragen 

worden vermeld in het reglement van de projectoproep ‘Connecting Brussels’, goedgekeurd via 

collegebesluit nr. 20202021-0248 van 26 november 2020 houdende de goedkeuring van de 

projectoproep Connecting Brussels. Het betreft volgende artikels: 

 

Artikel 3.- 

 

§ 1. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet het initiatief voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

1. het initiatief richt zich naar een Brussels doelpubliek en vindt plaats in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest; 

2. activiteiten in het kader van het initiatief beantwoorden aan de op dat moment van toepassing 

zijnde veiligheidsmaatregelen zoals bepaald door de lokale, regionale en/of nationale 

overheden; 

3. het initiatief voldoet aan de richtlijnen van de visietekst ‘Taalbeleid in VGC-initiatieven en 

initiatieven die door de VGC ondersteund worden’. 

 

§ 2. Het initiatief is gericht op minstens één van de volgende doelstellingen: 

1. versterken van de herkenbaarheid en verbondenheid tussen Brusselaars in moeilijke tijden; 

2. inzetten op dialoog, ontmoeting en solidariteit tussen Brusselaars met verschillende 

achtergronden en noden; 

3. tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement van Brusselaars, met bijzondere aandacht 

voor het bespreekbaar maken en het doorbreken van het taboe hieromtrent. 

 

§ 3. Mogelijke acties die voor subsidiëring in aanmerking komen zijn (niet-limitatief): 

1. buurtgerichte acties gericht op zichtbare verbondenheid; 

2. acties gericht op alternatieve en Covid-proof manieren om dialoog en ontmoeting te 

stimuleren, o.a. via digitale kanalen; 
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3. acties gericht op onderlinge sociale steun, zowel groepsgericht als op individuele basis. 

 

Artikel 4.- 

 

§ 1. Een initiatiefnemer kan een projectsubsidie van maximaal 5.000 euro aanvragen voor maximaal 

één initiatief. 

 

§ 2. Ondersteunde initiatieven mogen geen winst nastreven noch genereren. Enkel kosten die 

rechtstreeks gelieerd zijn aan de initiatieven worden aanvaard. Komen niet in aanmerking voor 

subsidiëring: 

1. investeringskosten; 

2. reguliere personeelskosten. 

 

Artikel 5.- 

 

§ 1. Per initiatief kan slechts één aanvraag worden ingediend bij de Administratie. 

 

§ 2. De aanvraag en het verslag gebeuren uitsluitend op de daartoe voorziene formulieren. 

 

§ 3. Het dossier moet kwalitatief goed uitgewerkt zijn met aandacht voor fasering, 

resultaatgerichtheid, relevante samenwerking alsook communicatie binnen Nederlandstalige 

gemeenschapsnetwerken in Brussel. 

 

Artikel 6.- 

 

§ 1. Deze projectoproep is gericht op de specifieke noden tijdens de Covid-19-crisis en geldt voor de 

subsidiëring van projecten in de periode van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2021.  

 

§ 2. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. De initiatiefnemer dient uiterlijk 4 weken voor 

de start van het initiatief een aanvraag in. 

 

§ 3. De Administratie kan een aanvraag onontvankelijk verklaren indien: 

1. deze niet beantwoordt aan de voorwaarden uit de oproep zoals bepaald in artikel 3 § 1; 

2. deze onvolledig is of onjuiste informatie bevat;  

3. deze niet tijdig is ingediend; 

4. de initiatiefnemer geen natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of vzw betreft.  

 

§ 4. De Administratie beoordeelt de aanvraag op basis van de volgende cumulatieve criteria:  

1. de mate waarin het initiatief aansluit bij de doelstellingen zoals verwoord in artikel 3 § 2 van 

deze oproep; 

2. de mate waarin het initiatief gericht is op de betrokkenheid van en uitreikt naar Brusselaars 

die zich om verschillende redenen in een kwetsbare situatie bevinden; 

3. de kwalitatieve uitwerking van het dossier, met bijzondere aandacht voor de verhouding 

tussen het gevraagde bedrag en de beoogde resultaten; 

4. de uitdrukkelijke keuze om (ook) kleinschalige initiatieven van onderuit mogelijk te maken. 
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Op basis van de bovenstaande voorwaarden en criteria worden de aanvragen door de Administratie 

geadviseerd. 

 

Het overzicht van de goedgekeurde projecten, 24 in totaal (stand van zaken 1/4/2021) is terug te 

vinden in Bijlage 2. 

 

Het overzicht van de projecten die niet werden weerhouden, 8 in totaal (stand van zaken 1/4/2021), 

is terug te vinden in Bijlage 3. 

 

Het beschikbare krediet op begrotingsartikel 62004/332-02 ‘Subsidies voor samenlevingsinitiatieven 

– projecten’ van de begroting 2021 bedraagt 100.100 euro.  

 

De beoordeling van 14 subsidieaanvragen in het kader van Connecting Brussels is nog lopende. Deze 

subsidieaanvragen worden na begrotingswijziging 1&A voorgelegd voor besluitvorming.  

 

Het reglement voorziet geen beroepsprocedure maar alle beslissingen zijn vatbaar voor een beroep 

tot nietigverklaring en/of schorsing bij de Raad van State. 

 

De organisatie of natuurlijke persoon die de subsidieaanvraag indiende ontvangt na besluitvorming 

via brief en e-mail het bericht van niet-subsidiëring. Hierbij wordt tevens de motivering tot niet-

subsidiëring meegedeeld. Op basis hiervan hebben projectdragers altijd de mogelijkheid om een 

nieuw dossier in te dienen. De Administratie kan indien nodig de aanvragers die vragen hebben bij 

de indiening van het dossier begeleiden. 

 

Naar aanleiding van een negatieve besluitvorming nam 1 vereniging contact op met de VGC met de 

vraag om het dossier te heroverwegen. De Administratie herbekijkt het dossier momenteel en indien 

nodig zal er nieuwe besluitvorming worden voorbereid. 

 

 

Vraag nr. 22 van 18 maart 2021 van mevrouw Khadija Zamouri 

Jeugd: De projectgroep ‘Jong zijn in tijden van corona’ 

 

Tijdens de plenaire vergadering van 5 februari 2021 deelde ik mee hoe blij ik ben met de projectgroep 

‘Jong zijn in tijden van Corona’. In een korte tijd werden er 23 projectaanvragen ingediend. De 

periode tussen de deadline van 1 februari en de plenaire vergadering 5 februari was te kort om een 

analyse te maken. 

 

Vandaag meer dan 1 maand verder, graag een stand van zaken. 

 

Werd de denkoefening met de gemeenten, wat betreft de indooractiveiten outdoor te laten 

plaatsvinden, al gemaakt? 

 

 

Antwoord 

 

Het College wil met de projectoproep ervoor zorgen dat er zinvolle projecten op poten worden gezet, 

waar partners uit verschillende sectoren zouden gaan samenwerken, met projecten die bijdragen aan 



- 52 - 
 

een verbeterd mentaal welbevinden van de Brusselse jongeren, en die ook echt op maat zijn van de 

Brusselse jongeren. 

 

Er zijn 12 projecten - van de 23 ingediende projecten - voor een totaal van 54.504 euro goedgekeurd. 

Sommige projecten zijn ook effectief al van start gegaan, sommige zijn ze nog aan het voorbereiden 

en organiseren. Het overzicht is, zoals afgesproken in de plenaire vergadering, te vinden op de website 

van de VGC. 

 

De 12 projecten die uiteindelijk zijn goedgekeurd, zijn een mooie mix, zo is er bv. een kritisch teken- 

en schrijfatelier voor tieners, artistiek-expressieve rapworkshops in enkele secundaire scholen, een 

artistiek mindfulness project voor jongeren, vrijetijdsactiviteiten voor jongeren in Brusselse 

jeugdhulpvoorzieningen in de tuinen van deze voorzieningen, ‘lockdownverhalen in virtual reality’, 

een open-huis festival voor studenten uit de zorgsector met onder andere praatcafé en activiteiten 

rond veerkracht, een podcastreeks voor en door jongeren, een openluchtcinema met bijhorend 

educatief programma (en psychologische bijstand), een digitaal platform met getuigenissen van 

jongeren omgezet in artistieke creaties, een go-carts toer met de bedoeling de jonge deelnemers te 

informeren over de maatregelen en de hulpverlening en een online jeugdplatform om jongeren via 

‘lives’ te betrekken en te informeren over alles wat met corona te maken heeft.  

 

 

Vraag nr. 23 van 23 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Algemene Zaken: De adviesraden waarop de administraties beroep doen  

 

Adviesraden vormen een belangrijk klankbord ter ondersteuning van het VGC-beleid en zijn een 

belangrijk sluitstuk in de beleidsontwikkeling op een bepaald domein. Een overzicht ervan is terug te 

vinden via https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen. In het kader van de 

transparantie van het bestuur lijkt het opportuun na te gaan welke adviesraden er geraadpleegd werden 

of worden. 

 

Kan, indien deze bestaan, een overzicht worden gegeven van alle adviesraden waarop tijdens het jaar 

2020 een beroep werd gedaan?  

 

Kan worden meegedeeld over welke onderwerpen die gingen en wat hun advies ter zake was?  

 

Is het mogelijk per adviesraad een samenvatting van de conclusies van elk rapport te geven? 

 

Kan voor elke adviesraad worden geduid hoe vaak deze bij elkaar is gekomen vorig jaar? Wat is de 

kostprijs van elke adviesraad die valt binnen de bevoegdheden van de collegevoorzitter (opgesplitst 

in werkingskosten en uitgekeerde zitpenningen)? 

 

Kan worden verduidelijkt welke adviezen op eigen initiatief van de adviesraad zijn overgemaakt aan 

het College sinds het begin van de nieuwe legislatuur? Hoeveel adviezen kwamen er op vraag van 

het College? In welke gevallen waren deze ook verplicht bij wet? 

Welke wijzigingen aan beleidsmaatregelen hebben deze adviezen opgeleverd in 2020? Is het mogelijk 

dit verder toe te lichten? 

 

https://www.vgc.be/nieuws/meer-dan-50000-euro-voor-het-mentaal-welzijn-en-juist-informeren-van-brusselse-jongeren
https://www.vgc.be/nieuws/meer-dan-50000-euro-voor-het-mentaal-welzijn-en-juist-informeren-van-brusselse-jongeren
https://www.vgc.be/wie-zijn-wij/adviesraden-en-werkgroepen
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Kan een overzicht worden gegeven van alle adviesraden waarop in 2021 reeds een beroep werd 

gedaan of plant dit te doen? Kan voor elke adviesraad worden uitgelegd hoe vaak deze reeds bij elkaar 

is gekomen, omtrent welke onderwerpen dat gebeurde en wat de kostprijs hiervan is (opgesplitst in 

het aantal uitgekeerde zitpenningen en de werkingskosten)? Welk budget wordt hiertoe in 2021 

voorzien? 

 

Antwoord 

 

Er worden geen zitpenningen uitbetaald voor de adviesraden en werkgroepen van de VGC. De 

werkingskosten voor de meeste adviesraden zijn beperkt tot een occasioneel broodje of drankje dat 

aan de leden wordt aangeboden bij fysieke overlegmomenten. De meeste bijeenkomsten vonden 

digitaal plaats. De werkingskosten van de VGC-Jeugdraad bedroegen in 2020 4.426 euro. De 

werkingskosten van de VGC-Sportraad bedroegen in 2020 450 euro. 

 

In Bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van de gevraagde informatie met betrekking tot de 

verschillende adviesraden en werkgroepen. 

 

 

Vraag nr. 24 van 23 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Algemene Zaken: De audits die in de administraties plaatsvonden of gepland staan  

 

Audits vormen een belangrijke tool in het evalueren en verbeteren van de werking en het bestuur van 

de administraties. Graag een geactualiseerd overzicht. 

 

Kan een overzicht worden gegeven van de audits die tijdens het jaar 2020 werden uitgevoerd? Kan 

hierbij telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit, het uitvoerende auditbureau in 

kwestie, de kostprijs en de oplevertermijn van de audit worden vermeld? Welke audits zijn er sinds 

de start van de legislatuur afgerond of opgeleverd? Wat waren de resultaten of conclusies hiervan? 

 

Is het mogelijk voor elk van bovenvermelde audits mee te geven hoeveel auditbureaus er werden 

aangeschreven en hoeveel er zich effectief hebben ingeschreven via de aanbesteding? Hoeveel van 

deze aanbestedingen verliepen via de Europese procedure? 

 

Welke concrete adviezen hebben deze audits opgeleverd? Op welke manier wordt hiermee omgegaan 

en welke stappen werden intussen reeds ondernomen? In hoeverre zijn deze afgeleverde adviezen 

doorgepraat met de directie of eventuele sociale partners? In welke gevallen hebben deze adviezen 

reeds geleid tot een actieplan? Welke maatregelen staan er dientengevolge in 2021 gepland en voor 

welke administraties zullen deze gevolgen hebben? Bij welke instellingen zullen deze adviezen dit 

jaar tot een concreet stappenplan leiden? 

 

Bestaat een overzicht van de audits die in 2021 reeds werden besteld of die gepland zijn om te 

bestellen? Kan hierbij telkens het onderwerp, de concrete aanleiding van de audit en indien reeds 

gekend het auditbureau in kwestie en de geschatte kostprijs en oplevertermijn van de audit vermeld 

worden? 

 

Welk totaalbudget wordt in 2021 voorzien voor de uitvoering van audits? 
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Antwoord 

 

Er werden in 2020 door de Vlaamse Gemeenschapscommissie geen audits besteld, noch werden er in 

het kader van de bevoegdheden van de VGC audits uitgevoerd door externe bureaus. 

 

Er zijn ook in 2021 geen audits gepland. 

 

 

Vraag nr. 25 van 25 maart 2021 van mevrouw Bianca Debaets 

Sport: Discriminatie jeugdvoetballers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Een grootschalige enquête van de KU Leuven toonde aan dat maar liefst 37 % van de jeugdspelers 

tussen 10 en 20 jaar zich tijdens de voorbije 2 seizoenen minstens 1 keer gediscrimineerd heeft 

gevoeld. 

 

Het onderzoek dat gebeurde in opdracht van de Belgische voetbalbond KBVB, Voetbal Vlaanderen 

en de Franstalige tegenhanger ACFF toonde aan dat bijna 1/3de van de gevallen jongeren geviseerd 

worden omwille van hun huidskleur. Ook etniciteit, moedertaal, religie, seksuele geaardheid of 

lichamelijke beperking zijn (vaak) voorkomende discriminatiefactoren. 

 

Indien er melding van wordt gedaan gaven de jonge voetballers aan zich niet beschermd of gehoord 

te voelen. Er wordt momenteel werk gemaakt van een actieplan en er wordt een nieuw tuchtorgaan 

op poten gezet. 

 

Is de VGC op de hoogte van de resultaten van de studie va de KU Leuven? Zaten er Brusselse 

jeugdspelers bij de bevraagden? Zo ja, lagen de resultaten van de Brusselse jeugdspelers in de lijn 

van de studie en kunnen deze resultaten worden toegelicht? Zo neen, worden de mogelijkheden 

bestudeerd om dit probleem voor de Brusselse realiteit te laten onderzoeken? 

 

Beschikt de VGC zelf over gegevens en de reikwijdte van discriminatie binnen (Nederlandstalige) 

sportclubs in Brussel? 

 

Is de VGC betrokken bij de ontwikkeling van het actieplan tegen discriminatie van jeugdspelers? 

Welke klemtonen en actiepunten werden namens het College op tafel gelegd? 

 

Welke acties onderneemt het College in de strijd tegen discriminatie? Hoe worden lopende 

initiatieven om discriminatie in sportclubs tegen te gaan in Brussel geëvalueerd? Zullen op basis van 

dit onderzoek rond discriminatie nieuwe maatregelen worden genomen? Kunnen deze worden 

toegelicht en welke middelen worden hiervoor uitgetrokken? 

 

Antwoord 

 

De VGC is op de hoogte van de resultaten van deze studie. Wanneer wordt ingezoomd naar het 

aandeel van de Brusselse spelers komt men tot de volgende bevindingen, opgesplitst in 3 

methodieken:  

1) Wedstrijdobservaties 
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Hierbij werden 32 wedstrijden, waarvan 3 in Brussel, geobserveerd in functie van discriminerende 

incidenten. Na analyse van de resultaten ziet men dat Brussel over het algemeen een lager aantal 

incidenten per wedstrijd heeft dan in Vlaanderen. Wallonië scoort dan weer net iets beter dan Brussel.  

 

2) Online bevraging 

 

Vanuit de 2.169 bruikbare dossiers die werden ingediend ter analyse van discriminatie bij spelers en 

begeleiders kunnen bij het merendeel van de vragen geen aparte conclusies getrokken worden voor 

Brusselse jeugdspelers. Enkel op de deelvragen omtrent de karakteristieken waarmee jongeren 

gediscrimineerd worden in het Belgische voetbal vallen aparte resultaten te bekijken voor Brusselse 

jeugdvoetballers. Deze resultaten liggen in lijn met de resultaten in Vlaanderen. Huidskleur, gewicht 

en speelniveau blijken hier de grootste voedingsbodem voor discriminatie.  

 

3) Diepte-interviews 

 

Er werden 15 diepte-interviews afgenomen waarvan 2 Brusselse bevraagden. Er is geen inzage in 

deze aparte resultaten, maar de onderzoekster bevestigde dat de getuigenissen/verhalen van de 

Brusselse bevraagden niet significant verschillen dan elders in het land. 

 

Desondanks onze Sportdienst een goede vinger aan de pols heeft bij al onze sportclubs blijven 

verhalen over discriminatie eerder anekdotisch en niet statistisch onderbouwd. Zelf beschikt de VGC 

niet over specifieke gegevens. Dit is mede doordat er vanuit Sport Vlaanderen een integriteitsbeleid 

wordt opgelegd aan haar gesubsidieerde federaties. Dit beleid moet onder andere volgende elementen 

omvatten: 

- een aanspreekpunt integriteit (API) organiseren op federatieniveau. Een API is het contactpunt 

in gevallen van grensoverschrijdend gedrag en doet de 1ste opvang, het registreren van 

meldingen en het doorverwijzen indien nodig, volgt het handelingsprotocol en stelt zelf of via 

delegatie aan anderen maatregelen voor om het preventiebeleid en interne procedures te 

optimaliseren; 

- via sportclubondersteuning een ‘integriteitsbeleid op clubniveau’ organiseren: het stimuleren 

van laagdrempelige aanspreekpersonen, gedragscodes en handelingsprotocol op clubniveau. 

 

In eerste instantie is het dus de taak van sportfederaties om sportclubs te ondersteunen in de strijd 

tegen discriminatie. Meldingen op vlak van fysieke, psychische en seksuele integriteit zouden via de 

API geregistreerd dienen te worden. In een 1ste fase via de API op clubniveau (indien aanwezig) 

waarna info wordt doorgegeven aan de API op federatieniveau.  

 

Aangezien bovenvermelde subsidievoorwaarden voor de federatie pas vanaf 1 januari 2021 in 

werking traden, is het nog vroeg om een algemene conclusie te trekken uit de registratie van 

meldingen bij diverse federaties. De komende periode zullen deze initiatieven nog opgevolgd en 

geëvalueerd worden. De VGC is uiteraard vragende partij om op de hoogte gebracht te worden van 

resultaten binnen de Nederlandstalige sportclubs in Brussel. 

 

Noch het College noch de Administratie werden betrokken bij de opmaak van het ‘actieplan tegen 

discriminatie’. Dit plan vertrekt vanuit de 3 voetbalfederaties en bespreekt de acties die ze als 

federaties zelf willen nemen. Dat de voetbalwereld actief werkt aan het bannen van racisme en 

discriminatie in hun sector kan uiteraard alleen maar worden toegejuichd.  
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Enerzijds zijn er de vanzelfsprekende voorwaarden voor sportclubs om een erkenning te krijgen 

zijnde:  

Bij een aanvraag tot erkenning bij de VGC-sportdienst onderschrijft de sportclub: 

 de principes en de regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten 

van de Mens; 

 de waarden van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport. 

 

Anderzijds zet de VGC hierop vanuit de Sportdienst in door de volgende zaken: 

 de aanstelling van 2 VTE die specifiek werken rond een toegankelijker en inclusiever 

sportaanbod voor kansengroepen; 

 het lopen van een traject met het Agentschap Integratie en Inburgering m.b.t. het thema 

diversiteit in de sportclub. Lokale clubondersteuners (VGC-personeel) doen expertise op, met als doel 

hiermee actief aan de slag te gaan in de sportclubs; 

 deelname aan acties zoals de Vlaamse ‘Week tegen Pesten’ (5-12 februari 2021) en waarbij 

ook de sportclubs betrokken werden. In de nasleep hiervan organiseerde de Sportdienst, i.s.m. de 

Jeugddienst, een vorming rond ‘pesten’. De vorming vond plaats op 31 maart 2021 en was specifiek 

gericht naar sport- en jeugdbegeleiders.  

 dit najaar organiseert de Sportdienst een sensibiliserende vorming rond ‘armoede’ gericht naar 

de bestuurders van sportclubs; 

 sinds 2016 lopen ook enkele pilootprojecten rond professionalisering van sportclubs. De 

aangestelde functieprofielen, die de VGC financieel ondersteunt, dienen verplicht aandacht te 

besteden aan maatschappelijke thema’s zoals diversiteit, g-sport, fair play… 

 

Naast de eigen initiatieven introduceert de Sportdienst ook Vlaamse initiatieven, zowel binnen haar 

eigen aanbod als bij haar erkende sportverenigingen:  

 het Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een door de Vlaamse minister van Sport erkende 

organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op gebied van ethisch sporten. Zij 

ontwikkelden de afgelopen jaren tools om grensoverschrijdende gedrag in sportclubs aan te pakken. 

In 2013 lanceerden ze het ‘Vlaggensysteem’. Een instrument voor sportclubbestuurders, 

sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de sport; 

 afgelopen maand lanceerde ICES ‘Sport met grenzen op Jongerenmaat’, een nieuwe tool om 

jongeren op een laagdrempelige manier te laten praten en nadenken over grensoverschrijdend gedrag. 

Dit zodat men het leert te herkennen en het indien nodig te kunnen melden. Net zoals het 

vlaggensysteem dat in het verleden actief gepromoot werd, zal de Sportdienst de laatste nieuwe tool 

van ICES in de kijker zetten bij alle erkende (jeugd)sportclubs. Momenteel wordt een volledig gratis 

of voordelige groepsaankoop voor alle erkende (jeugd)sportclubs uitgewerkt. 

 

Hoewel het geen evidente taak is vanwege het brede spectrum van discriminatie, wijst het onderzoek 

van de voetbalfederaties en de KU Leuven nogmaals op het feit dat men blijvend dient te investeren 

in de strijd tegen discriminatie in sportclubs. 
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BIJLAGE 1 

 

Overzicht adviesraden en werkgroepen VGC 

 

Onderwijs en Vorming 

Adviesraden en 

werkgroepen waarop 

de VGC een beroep 

deed in 2020 

 

Onderwerpen 2020 Samenkomsten en 

planning 2021 

Adviezen 2020 Effect op 

beleidsmaatregelen 2020 

Adviesraad Onderwijs 

en Vorming - 

Werkgroep Onderwijs 

23/01/2020: 

 Ronde van Brussel 

 Stadspiratie 

 Samenstelling werkgroep 

en agendabepaling 

De werkgroep Onderwijs is 

sindsdien formeel niet meer 

samengekomen. Wel is er héél 

regelmatig overleg geweest 

met de leden (apart of 

gezamenlijk) over de 

operationele organisatie van de 

paasopvang 2020, de 

heropstart van de scholen na de 

paasvakantie 2020, de 

noodopvang tijdens na de 

herfstvakantie 2020… 

 Evaluatie van de 

werking van de 

adviesraad Onderwijs 

en Vorming en de 

werkgroep Onderwijs 

 Formuleren van 

verbetervoorstellen de 

werking van de 

adviesraad en de 

werkgroep 

 Plannen van een 

werkgroep Onderwijs 

over de Ronde van 

Brussel 

 

 Samenstelling 

werkgroep Onderwijs 

en agendabepaling 

 Bepalen van de 

doelstelling van de 

werkgroep Onderwijs 

 Bepalen van 

prioritaire 

onderwerpen 

 De VGC kan de 

verbindende factor 

zijn over de netten 

heen om bepaalde 

onderwerpen te 

bespreken 

 De VGC kan ook naar 

Vlaanderen toe het 

Brusselstandpunt 

vertegenwoordigen 

 

 

 

Subsidiekader 

operationele organisatie 

van de paasopvang 2020, 

de heropstart van de 

scholen na de 

paasvakantie 2020, de 

noodopvang tijdens na de 

herfstvakantie 2020… 
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Adviescommissie 

‘Kom uit je kot’ 

Er worden geen formele 

samenkomsten georganiseerd, 

de communicatie loopt telkens 

wanneer de noodzaak zich 

voordoet 

 

Wordt gecontinueerd 

 

Advisering 

subsidieaanvragen 

Toekenning 

projectsubsidies ‘Kom 

uit je kot’ 

Taskforce capaciteit 

(regie: VGC) 

De Taskforce wordt 

samengeroepen om de 

infrastructuurdossiers te 

bespreken die ingediend 

worden wanneer de Vlaamse 

Gemeenschap 

capaciteitsmiddelen ter 

beschikking stelt 

 

Deze Vlaamse 

capaciteitsmiddelen zijn 

complementair aan de 

investeringen van de VGC in 

capaciteitsuitbreiding 

Wordt gecontinueerd Advies m.b.t. de 

verdeling van de Vlaamse 

capaciteitsmiddelen voor 

Brussel 

Sinds 2010 werkt de 

VGC aan een gerichte, 

systematische en goed 

gecoördineerde 

capaciteitsuitbreiding 

Scholenbouw voor het 

Nederlandstalig 

onderwijs in Brussel 

 

In het kader van deze 

regierol roept de VGC 

deze Taskforce samen en 

zit zij deze ook voor 

 

De VGC hanteert 

volgende criteria om 

projecten op te starten: 

 dringende lokale 

noden 

 evenwichtige 

geografische 

spreiding 

 realiseerbaarheid van 

het project 

 het evenwicht tussen 

de netten 
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Lokaal 

Overlegplatformen 

voor gelijke 

onderwijskansen (LOP 

Brussel) in het 

Basisonderwijs en in 

het Secundair 

onderwijs 

 

Stuurgroepen komen 

maandelijks samen, de 

algemene vergadering jaarlijks 

 

De hoofdopdrachten van het 

LOP zijn de aanpassingen aan 

het inschrijvingsrecht en de 

samenstelling van de LOP’s 

Wordt gecontinueerd   

BANSPA – Brusselse 

adviesraad van de 

Nederlandstalige 

sociale partners 

(secretariaat en 

opvolging dossiers: 

Tracé Brussel) 

 

 

De ‘Brusselse Adviesraad van 

Nederlandstalige Sociale 

Partners’ (BANSPA) werkt 

sinds 2016 mee aan de 

versterking van het 

Nederlandstalige beleid op 

vlak van beroepsopleiding, 

tewerkstelling en aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 

BANSPA heeft onder meer als 

opdracht om advies te verlenen 

aan de Brusselse Regering, de 

VGC en de Vlaamse Regering. 

BANSPA komt een vier keer 

per jaar samen 

 

Wordt gecontinueerd 

 

  



 
 

Welzijn, Gezondheid en Gezin 

Adviesraden en 

werkgroepen waarop de 

VGC een beroep deed in 

2020 

 

Onderwerpen 2020 Samenkomsten en planning 

2021 

 

Adviezen 2020 Effect op 

beleidsmaatregelen 

2020 

Adviesraad Welzijn en 

Gezondheid 

29/09/2020: 

 Voorstelling van de 

werking van de 

adviesraad 

 Lokaal sociaal beleid 

 Krijtlijnen voor 

gezondheidsbeleid 

24/11/2020: 

 Verkiezing voorzitter 

en ondervoorzitter 

 Terugkoppeling 

gemeenschappelijke 

adviesraad Stadspiratie 

 Lokaal sociaal beleid: 

actieplan 2021 

26/03/2021: 

 VGC-armoedeplan 

2021-2025 

 VGC-beleid personen 

met een beperking: 

situatie-analyse door het 

Kenniscentrum WWZ 

en beleidsinput 

19/05/2021: 

 Visietekst gezondheid 

 Logo Brussel 

14/09/2021: 

 Lokaal sociaal beleid – 

evaluatie + actieplan 

2022 

 Lokale 

netwerkontwikkeling 

rond kwetsbare 

Brusselaars 

25/11/2021: 

 Cultuursensitieve zorg 

29/09/2021: 

De volgende thema’s 

werden door de groepen 

aangeduid als zeer 

belangrijk voor de VGC: 

 Gezondheidsongelijk-

heden verminderen  

 Versterken van de 

geestelijke gezondheid 

 Samenwerken en 

netwerken tussen 

organisaties en 

overheden uit 

verschillende 

domeinen 

 Buurtgerichte zorg en 

-werking 

 Cliëntperspectief 

centraal 

 Inzetten op een 

gereorganiseerde 

eerstelijnszorg 

 Cultuursensitieve zorg  

 Input van de 

adviesraad voor 

het 

gezondheidsbeleid 

wordt verwerkt in 

visietekst 

gezondheid (in 

opmaak) 

 Actieplan lokaal 

sociaal beleid: de 

input van de 

adviesraad werd 

integraal verwerkt 

in het actieplan. 

Het plan werd op 

1/12/2020 

ingediend bij de 

Vlaamse 

Gemeenschap 
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Adviesraad Gezin 6/10/2020: 

 Voorstelling van de 

werking van de 

adviesraad 

 Introductie 

Kinderarmoede-

bestrijdingsplan 

 Introductie 

capaciteitsuitbreiding 

12/11/2020: 

 Verkiezing van de 

voorzitter en de 

ondervoorzitter 

 Advisering 

kinderarmoede-

bestrijdingsplan 2021-

2025 

 

 

25/01/2021: 

 Advies 

capaciteitsuitbreiding 

kinderopvang baby’s en 

peuters 

 Agendasetting 2021 

 

Er worden in 2021 nog 

minstens 3 bijeenkomsten 

gepland, o.a. over het Huis 

van het Kind, perinatale 

gezondheidszorg, het 

decreet buitenschoolse 

kinderopvang, het lokaal 

loket kinderopvang 

 

De adviezen van het 

kinderarmoedebestrijdings

plan en de capaciteits-

uitbreiding kinderopvang 

zijn decretaal verplicht. 

De adviesraad Gezin gaf 

een positief advies aan het 

kinderarmoedebestrijdings

-plan en wil graag 

betrokken worden in het 

bredere armoede-

bestrijdingsbeleid van de 

VGC. 

De adviesraad Gezin, in 

de hoedanigheid van het 

Lokaal Overleg Kinder-

opvang, erkent de vzw 

Samenwerken aan 

kinderopvang in Brussel 

als organisator van het 

Lokaal Loket Kinder-

opvang in Brussel voor 

onbepaalde duur. 

De adviesraad Gezin 

adviseerde de criteria op 

te nemen in de scoring 

van de VGC voor de 

oproep capaciteits-

uitbreiding van kind-

plaatsen met 

inkomenstarief (Trap 2A) 

voor kinderopvang baby’s 

en peuters. 

 

 Het 

kinderarmoede-

bestrijdingsplan 

werd op basis van 

het advies 

gefinaliseerd. Het 

kinderarmoede-

bestrijdingsplan 

werd goedgekeurd 

bij collegebesluit 

nr. 20202021-

0224 en ingediend 

bij de Vlaamse 

Gemeenschap. 

 Op basis van het 

positieve advies 

van de adviesraad 

gezin, fungeert 

vzw 

Samenwerken aan 

kinderopvang in 

Brussel nu 

formeel als 

organisator van 

het Brussels 

Lokaal Loket 

Kinderopvang. 
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Samenleven in diversiteit 

Adviesraden en 

werkgroepen waarop de 

VGC een beroep deed in 

2020 

 

Onderwerpen 2020 Samenkomsten en 

planning 2021 

 

Adviezen 2020 Effect op 

beleidsmaatregelen 

Adviesraad Etnisch-

Culturele Minderheden 

18/06/2020: 

 Terugblik voorbije 

werking en vooruitblik 

nieuwe adviesraad 

 Stadspiratie 

 Impact Covid-19 

17/12/2020: 

 Kennismaking en 

introductie 

 Gesprek met het 

bevoegde collegelid: 

toekomstbeeld 2030 

 Strategisch 

meerjarenplan VGC en 

Stadspiratie 

 Projectoproep 

Connecting Brussels 

 

2/02/2021: 

 Agendasetting 

adviesraad 

 Interactieve sessie 

Brussel Avenir 

(toekomstdenken) 

De agendacommissie 

bereidt nog 3 tot 4 

samenkomsten voor in 

2021 

Evaluatie van de voorbije 

werking en voorstellen bij 

de hersamenstelling en de 

werking 
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Cultuur, Jeugd en Sport 

Adviesraden en 

werkgroepen waarop de 

VGC een beroep deed in 

2020 

Onderwerpen 2020 Samenkomsten en 

planning 2021 

 

Adviezen 2020 Effect op 

beleidsmaatregelen 

Adviesraad Cultuur 26/10/2020: 

 Voorstelling en 

toelichting over de 

werking van de 

adviesraad 

 Gedachtenwisseling 

over cultuur in Brussel 

10/12/2020: 

 Strategisch 

Meerjarenplan 2021-

2025 van de VGC, 

met inbegrip van 

lokaal cultuurbeleid 

en lokaal 

erfgoedbeleid. Dit is 

een decretaal verplicht 

advies 

01/04/2021: 

 Armoede en cultuur 

09/02/2021: 

 Ad-hoc werkgroep 

‘Kunstenaars in de 

klas’ voor de leden 

van de adviesraad 

cultuur en de 

werkgroepen kunsten 

en erfgoed ter 

bespreking en 

advisering van de 

projectoproep 

‘Kunstenaars in de 

klas’ 

22/03/2021:  

 Ad-hoc werkgroep 

over de Erfgoedbank 

en de Erfgoeddag 

Brussel voor de leden 

van de adviesraad 

cultuur en de 

werkgroep erfgoed 

 

 

 

 

Advies bij het Strategisch 

Meerjarenplan, met 

inbegrip van het lokaal 

cultuurbeleid en het lokaal 

erfgoedbeleid:  

Het verslag en advies zijn 

beschikbaar op de website 

van de VGC 
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Adviesraad Jeugd  18/2/2020: Werking 

VGC-jeugdraad 

 29/4/2020: evaluatie 5 

jaar À Fonds 

 6/5/2020: vraag en 

antwoord met 

collegelid Pascal Smet  

 18/5/2020: vraag en 

antwoord met Vlaams 

minister Benjamin 

Dalle  

 18/6/2020: check-in 

met de leden  

 2/7/2020: 

kennismaking Cité de 

la jeunesse/ 

Jongerenstad en 

afsluiter van het 

werkjaar 

 17/9/2020: 

beleidsadvies etnisch 

profileren 

 21/10/2020: 

brainstorm thema 

“ruimte” 

 8/12/2020: advies 

Strategisch 

Meerjarenplan 2021-

2025 van de VGC 

 

 9/2/2021: 

kennismaking met 

politiezone Zuid  

 18/3/2021: 

kennismaking met het 

College van de VGC 

 

 De verslagen kunnen 

geraadpleegd worden op 

de website van de 

jeugdraad 

 De jeugdraad heeft het 

Strategisch 

meerjarenplan 2021-

2025 van de VGC 

positief geadviseerd. 

Rond de volgende thema’s 

heeft de VGC-jeugdraad 

actief een standpunt 

ingenomen via een formele 

brief, van 2020 tot op 

heden:  

 21/2/2020: 

schoolcontracten, t.a.v. 

het collegelid bevoegd 

voor Onderwijs 

 15/5/2020: decreet 

buitenschoolse opvang 

en activiteiten, t.a.v. de 

collegevoorzitter  

 15/9/2020: toepassing 

corona-maatregelen 

voor Brussels 

jeugdwerk, t.a.v. de 

Vlaamse minister 

bevoegd voor Jeugd en 

de Franse 

Gemeenschapsminister 

bevoegd voor Jeugd  
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 29/3/2021: jongeren en 

politie, t.a.v. de federale 

minister van Justitie, de 

federale minister van 

Binnenlandse zaken, de 

minister-president van 

het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, 

de Vlaamse minister 

bevoegd voor Jeugd en 

het collegelid bevoegd 

voor Jeugd. 

 

Werkgroep beleid van de 

Jeugdraad 
 Advisering van 

jeugdwerkprojecten 

op: 14/2/2020, 

20/4/2020, 19/6/2020, 

4/9/2020, 16/10/2020, 

18/12/2020 

 3/12/2020: 

voorbereiding advies 

Strategisch 

Meerjarenplan 2021-

2025 van de VGC 

 

 Op vraag van het College 

geeft de VGC-jeugdraad 

advies op jeugdwerk-

projecten via de werkgroep 

beleid 

De adviezen werden 

gevolgd bij de 

besluitvorming 

Ad hoc werkgroep 

antidiscriminatie en 

diversiteit 

Vergaderingen: 

10/3/2020, 20/5/2020, 

26/6/2020, 13/11/2020, 

8/12/2020, 16/12/2020,  

Vergaderingen: 

27/1/2021, 10/2/2021, 

30/3/2021 

 De werkgroep 

ondernam een aantal 

concrete acties: 

 19/10/2020: 

tussenkomst op 

hoorzitting in 

Brussels 

Hoofdstedelijk 
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Parlement 

“Ontmoeting met 

burgerslachtoffers 

van politiegeweld” 

 19/2/2021-

7/3/2021: online 

bevraging van 

Brusselse jongeren 

over hun relatie met 

de politie  

 2/3/2021: 

panelgesprek rond 

‘jongeren en 

politie’ 

 

Sportraad 30/01/2020: 

 Kennismaking en 

bedanking voor 

engagement 

03/03/2020: 

 Rondgang 

infrastructuur en 

toelichting werking 

Moev 

 Bespreking 

Stadspiratie 

 Brainstorm en 

bespreking 

uitdagingen rond 

‘bewegen en sport’, 

missie en 

kernwaarden VGC-

Sportdienst 

25/02/2021 

 Toelichting nieuwe 

trajecten binnen 

VGC-sport 

 Thema: ‘naar een 

inclusief 

sportlandschap’ (met 

externe sprekers) 

 

11/06/2020: 

De Sportraad formuleerde 

een gunstig advies over het 

VGC-jaarverslag sport 

2019. Deze adviesvraag 

kwam er op vraag van de 

VGC en is decretaal 

verplicht in het kader van 

het lokaal sportbeleid 

24/11/2020: 

De Sportraad formuleerde 

een gunstig advies over het 

VGC-sportbeleidsplan 

binnen het algemeen VGC-

meerjarenplan 2021-2025. 

Deze adviesvraag kwam er 

op vraag van de VGC en is 

decretaal verplicht in het 

De adviezen werden 

opgevolgd 
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11/06/2020: 

 Impact Covid 

 VGC-meerjarenplan: 

input ‘bewegen en 

sport’ onder de 7 

VGC-brede 

beleidsdoelstellingen 

 Advies jaarverslag 

VGC-sport 2019 voor 

Sport Vlaanderen 

24/11/2020: 

 Extra Corona-acties 

 Advies VGC-

Sportbeleidsplan 

2021-2025 

 

kader van het lokaal 

sportbeleid 

 

 

Beleidsdomeinoverschrijdend 

Adviesraden en 

werkgroepen waarop de 

VGC een beroep deed in 

2020 

 

Onderwerpen 2020 Samenkomsten en 

planning 2021 

 

Adviezen 2020 Effect op 

beleidsmaatregelen 

Gezamenlijke adviesraad 

van alle VGC-adviesraden 

en de werkgroep Onderwijs 

10/11/2020:  

 De resultaten van het 

participatietraject Stadspiratie 

werden voorgesteld 

 Ontwerp van het Strategisch 

meerjaren-plan 2021-2025 

van de VGC werd 

voorgesteld en besproken 

 

Er staat voorlopig 

geen nieuwe 

gemeenschappelijke 

adviesraad gepland 

De gemeenschappelijke 

adviesraad bracht geen 

formeel advies uit 

 

Er werden echter wel 

ideeën en aanbevelingen 

geformuleerd 

Een aantal 

terugkerende ideeën en 

aanbevelingen uit deze 

bijeenkomst werden 

verwerkt in het 

meerjarenplan 
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BIJLAGE 2 

 

Initiatief Korte inhoud van het project  Periode Gevraagd 

bedrag (€) 

Toekend 

bedrag (€) 

Corona krijgt ons niet klein Via dit project wil de vereniging 

verschillende coronaproof activiteiten 

organiseren met oog op het bevorderen 

van het mentaal welzijn en het tegengaan 

van de digitale kloof.  

1 januari 2021 tot en met 30 

juni 2021 

4.000 3.000 

Brussels Wish De vzw wenst tijdens de huidige corona 

periode een initiatief te ontwikkelen dat 

mensen coronaproof samenbrengt door de 

digitale campagne #BEDANKT, waarmee 

burgers hun dankbaarheid kunnen 

betuigen aan de 

eerstelijnsgezondheidswerkers, maar ook 

aan andere, alledaagse helden zoals een 

buur, een winkelier of een onbekende. 

21 december 2020 tot en 

met 10 januari 2021 

5.000 3.000 

Sociaal restaurant versus 

levermaaltijden met een vleugje 

ontspanning ! 

De vrijwilligers van de vriendenkring 

ADO-Icarus koken maaltijden voor 

kwetsbare inwoners van Neder-Over-

Heembeek. Tijdens het coronaproof 

bezorgen van de maaltijd aan huis wordt 

veel aandacht besteed aan sociaal contact. 

3 februari tot en met 30 juni 

2021 

4.000 4.000 

We rise by lifting others De vereniging wil met het initiatief 

meisjes en vrouwen met verschillende 

achtergronden versterken door een 

coronaproof aanbod van online workshops 

over mentaal welzijn, veerkracht en 

weerbaarheid. 

8 februari tot en met 9 juni 

2021 

5.000 5.000 
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BOK te voet / BOK à pied BOK is een participatief kunst- en 

buurtproject waarbij volgens de methodiek 

van de “wandelbuddies” mensen 

thematisch aan elkaar worden gekoppeld. 

Het initiatief richt zich tot buurtbewoners, 

jongeren, ouderen, personen met een 

fragiele mentale gezondheid en personen 

in precaire levensomstandigheden. 

4 februari tot en met 30 juni 

2021 

5.000 5.000 

Centrum West – Bij ons heeft 

iedereen een plaats. Wij zijn graag 

bereikbaar. 

Het WMKJ wil bijzondere aandacht geven 

aan kinderen en jongeren die psychisch en 

economisch het meest getroffen zijn door 

de corona-crisis: hangjongeren, 

vluchtelingen in het Maximiliaanpark, 

jonge nieuwkomers …De jongeren van 

Centrum West worden betrokken bij 

solidariteitsacties voor deze doelgroepen.  

1 februari tot en met 30 juni 

2021 

4.900 4.900 

My Space – My Life: participatief 

kunstproject voor jongeren 

Het initiatief is een participatief project 

waarin met een groep jongeren (18-26 

jaar) aan de slag wordt gegaan rond de 

thema’s als isolatie en lockdown. De 

jongeren gaan in dialoog met elkaar, en 

ontmoeten personen in Brussel wiens 

woonsituatie moeilijk of verstoord is. 

4 februari tot en met 1 mei 

2021 

2.500 2.500 

Soedanese migranten zijn samen 

veerkrachtig ! 

De vrijwilligers van de vereniging willen 

maaltijden bereiden en uitdelen aan een 

groep van telkens zo’n 300 kwetsbare 

personen in Brussel. Hierbij wordt ook 

aandacht besteed aan het correct 

informeren en aan doorverwijzing naar de 

juiste instanties. 

1 februari tot en met 30 juni 

2021 

4.650 4.050 

Digitale metro in Kuregem De vereniging ontwikkelt een 

intergenerationeel project gericht op 

digitale inclusie.  

15 februari tot en met 30 

mei 2021 

5.000 5.000 
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Samen chez Soi Met Samen chez Soi ontwikkelt 

gemeenschapscentrum Nohva een 

buurtgerichte actie gericht op zichtbare 

verbondenheid van alle inwoners van 

Neder-Over-Heembeek Mutsaard. 

6 tot en met 28 februari 

2021 

4.440 4.440 

Muziek Praat / Parole Musicale De vereniging wil haar leden op een 

digitale manier bereiken en via een online 

live-stream verbondenheid creëren via 

muziek.  

1 tot en met 20 februari 

2021 

3.600 2.500 

Beyond the door De vzw organiseert een buurtproject in 

één specifiek stratenblok in Sint-Gillis (ca. 

1.200 bewoners met een heel diverse 

achtergrond). Via kleine interventies 

wordt solidariteit tussen buren bevorderd.  

15 februari tot en met 20 

maart 2021 

5.000 3.500 

An urgent embrace De vzw ontwikkelt een online peer-to-

peerdonatiesysteem waarbij 

sympathisanten rechtstreeks financiële 

middelen kunnen doneren aan kunstenaars 

en creatievelingen uit de Globe Aroma 

gemeenschap die erg hard getroffen zijn 

door de coronacrisis. De doelstelling van 

het initiatief is solidariteit promoten op 

lange termijn tussen Brusselaars uit heel 

verschillende maatschappelijke contexten.  

19 februari tot en met 24 

mei 2021 

€ 5.000,00 € 5.000,00 

Digital Goldies Dit project wil covid-proof ontmoetingen 

realiseren voor senioren in een tuin in 

Ukkel, waarbij ze digitale apps leren 

gebruiken. 

Het aanleren van nieuwe technologieën 

stelt de senioren in staat om direct te 

communiceren en in contact te blijven met 

anderen via digitale kanalen. 

26 februari tot en met 30 

juni 2021 

5.000 4.000 



- 71 - 
 

KETS 4 BXL De basisschool Sint-Lukas wil in 

samenwerking met het Bilobahuis in de 

Brabantwijk met haar leerlingen  een 

‘heldendaad’ stellen voor personen die het 

in deze tijden niet gemakkelijk hebben.  

1 maart tot en met 30 juni 

2021 

750 750 

2021 Brussels: Covid you’re still 

here?! – A Podcast 

Dit project wil Brusselaars met een 

migratieachtergrond in contact brengen 

met elkaar via Podcasts. De Podcasts 

behandelen steeds het sociale weefsel dat 

ontstaan is tijdens de pandemie, met focus 

op de impact van het virus op het leven en 

de mentale gezondheid. Het doelpubliek 

zijn de expat- en migrantengemeenschap 

in Brussel waarvan de familie zich niet in 

België bevindt. Zij hebben het extra zwaar 

tijdens deze crisis.  

15 maart tot en met 30 juni 

2021 

4.867 4.867 

Chant op de stoep – A TUKTUK 

Jette project 

De TUKTUK is een gepersonaliseerde 

loopdienst voor mensen met een 

mobiliteitsbeperking en mensen die 

geïsoleerd zijn. Het wordt sinds de Covid-

19 crisis ook gebruikt binnen een 

distributienetwerk voor solidariteitssoep. 

Voor dit project wil de vereniging tijdens 

het uitdelen en rondbrengen van de 

wekelijkse soep intieme optredens voor de 

deur (lyrische zang) van de geïsoleerde 

ouderen worden gehouden. 

10 maart tot en met 16 juni 

2021 

5.000 5.000 

Cultuur Piqure Everna wil i.s.m. Okra en LDC Aksent de 

kwetsbare bewoners van Evere en 

omstreken een hart onder de riem steken 

door hen een klein beetje hoop en warmte 

te bieden. Gedurende 5 weken kan elke 

vrijdagnamiddag voor de deur van het 

12 maart tot en met 2 april 

2021 

1.500 1.500 
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gemeenschapscentrum een korte activiteit 

worden bijgewoond. 

De Poëteek, Het Bureau van 

Stadsverzamelaars 

Met dit project wordt een tijdelijke 

artistieke ruimte ingericht op een plein. 

Het doel van het initiatief is om mensen, 

na een moeilijk jaar met corona waarin 

sociale contacten sterk beperkt werden en 

er nood is ontstaan aan heling en 

ontmoeting, elkaar voorzichtig terug te 

laten ontmoeten. 

30 maart tot en met 19 april 

2021 

4.400 4.400 

Ons ouderen, ze hebben iets te 

zeggen ! 

Met het initiatief wil de vereniging 

stereotypering van oudere personen 

tegengaan en bijdragen aan een meer 

positieve maatschappelijke beeldvorming 

van senioren tijdens de Covid-19-crisis. 

Hiervoor zullen 10 videocapsules van elk 

ongeveer 2 à 3 minuten worden gemaakt 

waarin oudere personen een interessante 

anekdote uit hun leven zullen delen die 

ontroerend en leervol kan zijn voor de 

jongere generaties. Ook worden 

outreachende acties gerealiseerd naar 

senioren die nog geen beroep doen op het 

aanbod van het dienstencentrum.  

1 april tot en met 30 juni 

2021 

3.060 1.510 

ConnectingMigrationStories naar 

een Gedeeld Verhaal 

Met dit initiatief wil het museum 

Brusselse senioren toeleiden naar het 

digitale aanbod van het museum, met 

bijzondere aandacht voor senioren met een 

beperking. 

Daarnaast worden de senioren 

ondersteund in het overbruggen van de 

digitale kloof. Ze krijgen ondersteuning op 

maat waardoor ze kunnen deelnemen aan 

2 april tot en met 30 juni 

2021 

5.000 4.500 
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een online rondleiding in het museum in 

april.Het is de bedoeling dat vanuit deze 

groep senioren ook een aantal hun eigen 

migratieverhaal gaan willen delen.  

You Matter – Jij bent van belang De vereniging wil de sociale en 

emotionele eenzaamheid van senioren van 

Afrikaanse en Chinese origine 

verminderen en hun sociale participatie op 

een corona-veilige manier bevorderen. 

Met een groep vrijwilligers wordt een 

interactieve doos naar een 150-tal senioren 

uit de Afrikaanse en Chinese 

gemeenschappen in Brussel gebracht. 

3 april tot en met 30 juni 

2021 

5.000 5.000 

Kindermarathon Met deze activiteit wil de vereniging 

geïsoleerde kinderen op een veilige 

manier samenbrengen en hen laten 

bewegen. 

Van zodra de maatregelen en het 

gemeentebestuur het toelaten wil de vzw 

een reeks van activiteiten voor kinderen 

organiseren.  

1 mei 2021 2.100 2.100 

Winkel Met het initiatief wordt een solidaire 

weggeefwinkel georganiseerd op de 

Bergense Steenweg te Anderlecht 

(Kuregem). Door bewoners actief mee te 

laten werken (en hen iets te laten schrijven 

of meenemen) worden connecties 

gecreëerd en komen nieuwe verbindingen 

in de wijk tot stand tussen arm en rijk, oud 

en jong. 

6 april tot en met 8 juni 

2021 

4.635 3.885 

  Totaal 99.402 89.402 
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BIJLAGE 3 

 

Collegelid-

besluit 

Organisatie Initiatief Periode Gevraagd 

bedrag 

(€) 

Korte inhoud van het project  Motivatie 

20202021-0427 

van 27-01-2021 

Intermelodi 

(feitelijke 

vereniging), 

Anatole 

Francestraat 56 te 

1030 Brussel 

(Schaarbeek) 

Muziek 

verbindt ! 

1 februari 

t/m 31 

maart 

2021 

4.410 Gedurende de 2 maanden van het 

project gaan de deelnemers, een 

gemengde groep van jongeren en 

ouderen, muziek oefenen en zingen 

 

Daarnaast worden maandelijks 

concerten georganiseerd. Bedoeling 

is om ook liedjes te zingen in 

rusthuizen 

De genomen 

veiligheidsmaatregelen 

inzake Covid-19, zoals 

bepaald door de 

lokale, regionale en/of 

nationale overheden 

zijn onvoldoende 

  Studio Koko (de 

heer Thomas Van 

Bogaert), 

Schaarstraat 28 te 

8000 Brugge 

Liedjes 

maken met 

Studio 

Koko’ 

15 

februari 

t/m 1 mei 

2021 

4.998,50 Studio Koko is een mobiele 

muziekstudio, gericht op het initiëren 

en muzikaal prikkelen van kinderen 

tussen 6 en 15 jaar 

 

De aanvraag betreft het organiseren 

van 4 workshops bij Recyclart in de 

Paasvakantie.  

Het ingediende project 

draagt niet rechtstreeks 

bij aan de beleidsdoel-

stellingen van de 

projectoproep 

20202021-0483 

van 04-02-2021 

vzw 

Russischhuis.be, 

Eeckelaersstraat 10 

te 1210 Brussel 

(Sint-Joost-ten-

Node)  

Samen 

sterker 

worden 

1 maart 

t/m 30 

juni 2021 

3.210 De vzw wil voor de doelgroep van 

dit project de geschiedenis en 

tradities van Vlaanderen laten 

ontdekken en beter leren kennen 

 

Dit gebeurt door kennis te maken 

met Vlaamse meesters uit de 

Vlaamse kunst en door het aanbieden 

van sociale en culturele wandelingen 

in Brussel 

Het ingediende project 

sluit sterk aan bij de 

reguliere werking in 

het kader van sociaal-

cultureel werk 
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  Koninklijke 

Broederschap 

Heilige Guido 

(feitelijke 

vereniging), 

Potaardenbergstraat 

106 te 1070 

Brussel 

(Anderlecht)  

Dicht bij 

ons: de 

collegiale, 

ontmoeting 

in het 

verleden, 

heden en 

toekomst ! 

1 maart 

t/m 30 

juni 2021 

5.000 Via het initiatief wil de vereniging 

inwoners van Anderlecht en de 

bredere Brusselse bevolking 

betrekken bij een belangrijke 

inspanning die de Anderlechtse en 

Brusselse overheden doen bij de 

renovatie van de Collegiale Sint 

Guido 

De ingediende 

aanvraag sluit sterk 

aan bij de reguliere 

socio-culturele 

werking van de 

organisatie en het 

initiatief sluit 

onvoldoende aan bij 

de beleidsdoel-

stellingen van de 

oproep 

20202021-0522 

van 15-03-2021 

Minne Wenke 

(natuurlijke 

persoon), A. 

Markelbachstraat 

53 bus ET02 te 

1030 Brussel 

(Schaarbeek)  

Growtime 1 maart 

t/m 30 

juni 2021 

4.250 Growtime wil met een aanbod van 

workshops mensen die het tijdelijk 

moeilijk hebben een plek aanreiken 

om tot rust te komen en te verbinden 

met zichzelf, hen laten voelen dat 

niemand alleen staat in het leven, hen 

ondersteunen en hen aanzetten en 

inspireren tot dromen, leren loslaten 

en erop vertrouwen dat ieder zijn 

eigen weg kan en zal vinden 

De ingediende 

aanvraag is 

inhoudelijk 

onvoldoende 

uitgewerkt en de 

kosten staan niet in 

verhouding tot het 

voorgestelde initiatief 

20202021-0561 

van 25-03-2021 

asbl Speak Easy, 

Visverkopersstraat 

21 te 1000 Brussel 

Speak 

Easy 

Sessions 

15 april 

t/m 15 

juni 2021 

5.000 Voor het project brengt de 

vereniging telkens een andere, divers 

samengestelde groep mensen (op een 

COVID-veilige manier) samen om 

muzikale sessies te realiseren 

uitgevoerd door 2 Nederlandstalige 

en 2 Franstalige Brusselaars 

De ingediende 

aanvraag sluit 

onvoldoende aan bij 

de beleidsdoel-

stellingen van de 

oproep 

20202021-0568 

van xxx-03-

2021 

Vzw JhMj Dar, 

Brouckèreplein 48 

te 1000 Brussel  

Semaine 

Dar’t 2021 

2 april t/m 

18 april 

2021 

2.450 Het initiatief ‘Semaine Dar’t’ is een 

tentoonstelling met als doel jonge 

Brusselse artiesten een kans te geven 

hun werk te tonen. Deze editie staat 

in het teken van de actualiteit: hoe 

De projectperiode 

wordt verplaatst naar 

juli 2021 en valt 

bijgevolg buiten de 
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beïnvloedt corona de jongeren in 

Brussel en hun identiteit. 

 

Daarnaast wil het initiatief een plaats 

creëren waar jongeren zich veilig 

voelen en volledig vrij kunnen zijn 

subsidieerbare periode 

Connecting Brussels  

  Sara Van Zandycke 

(natuurlijke 

persoon), 

Speurtstraat 78 te 

9340 Oordegem 

Connecting 

Goldies 

5 april t/m 

30 juni 

2021 

4.500 Vanuit de behoeften en verlangens 

van 65-plussers wil deze persoon 

interesse wekken in digitale 

technologieën en toepassingen en 

hen aanleren hoe ze deze digitale 

zaken kunnen toepassen in hun 

bestaande hobby’s, interesses en 

noodwendigheden 

De gevraagde kosten 

in het kader van dit 

project vinden eerder 

aansluiting bij 

culturele 

doelstellingen 

   Totaal 

gevraagd 

bedrag 

33.818,50   

 

 

 



 
 

REGISTER 

 

Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 

 

 

ELKE VAN DEN BRANDT, 

COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN STEDELIJK BELEID 

 

16 02.03.2021 Bianca Debaets Mogelijk tekort aan speelpleinanimatoren in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 

2 

17 12.03.2021 Bianca Debaets Proefproject tegen menstruatie-armoede in het 

Nederlandstalig (onderwijs)netwerk 

 

4 

18 12.03.2021 Bianca Debaets Het beleid vanuit de VGC ter ondersteuning van 

eenoudergezinnen 

 

5 

19 12.03.2021 Bianca Debaets Rondom Westpark – Centrum West 

 

9 

20 18.03.2021 Bianca Debaets De door de VGC gefinancierde kindercrèches in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

11 

21 22.03.2021 Bianca Debaets De ondersteuning die vanuit de VGC aan 

Nederlandstalige armoedeorganisaties geboden wordt bij 

projectoproepen vanuit de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie 

 

13 

22 23.03.2021 Bianca Debaets De adviesraden waarop de administraties beroep doen 14 

23 23.03.2021 Bianca Debaets De audits die in de administraties plaatsvonden of 

gepland staan 

15 

24 25.03.2021 Mathias Vanden Borre De stand van zaken m.b.t. de omschakeling naar het 

stelsel van beleids- en beheerscyclus 

16 

25 25.03.2021 Khadija Zamouri De uitbreiding van de kinderopvang 18 

 

SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 

18 01.03.2021 Carla Dejonghe De slinkende leerlingenaantallen in het deeltijds 

kunstenonderwijs (DKO) 

 

20 

19 01.03.2021 Gilles Verstraeten Het aantal spijbelaars 

 

21 

20 12.03.2021 Bianca Debaets Proefproject tegen menstruatie-armoede in het 

Nederlandstalig (onderwijs)netwerk 

 

28 
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21 12.03.2020 Bianca Debaets Het beleid vanuit de VGC ter ondersteuning van 

eenoudergezinnen 

 

30 

22 18.03.2021 Bianca Debaets Oproep openstelling sportinfrastructuur 

 

33 

23 23.03.2021 Bianca Debaets De adviesraden waarop de administraties beroep doen 

  

36 

24 23.03.2021 Bianca Debaets De audits die in de administraties plaatsvonden of 

gepland staan  

 

37 

 

PASCAL SMET, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN GEMEENSCHAPSCENTRA  

 

17 08.03.2021 Bianca Debaets De lokale 11 julivieringen in Brussel – editie 2021 – Stand 

van zaken 

 

38 

18 12.03.2021 Bianca Debaets Het beleid vanuit de VGC ter ondersteuning van 

eenoudergezinnen 

 

39 

19 18.03.2021 Bianca Debaets Ondersteuning sportclubs tijdens de coronacrisis 

 

43 

20 18.03.2021 Bianca Debaets Oproep openstelling sportinfrastructuur 

 

46 

21 18.03.2021 Bianca Debaets Resultaten projectoproep Connecting Brussels 

 

48 

22 18.03.2021 Khadija Zamouri De projectoproep ‘Jong zijn in tijden van corona’ 

 

51 

23 23.03.2021 Bianca Debaets De adviesraden waarop de administraties beroep doen 

 

52 

24 23.03.2021 Bianca Debaets De audits die in de administraties plaatsvonden of 

gepland staan 

 

53 

25 25.03.2021 Bianca Debaets Discriminatie jeugdvoetballers in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

54 

 


