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5de vergadering 

 

Vergadering van vrijdag 3 december 2021 

 

OCHTENDVERGADERING 

 
De vergadering wordt om 9.32 uur geopend. 

 

Voorzitter: de heer Fouad Ahidar 

___________________________________________________________________________ 

 

 

BERICHTEN VAN VERHINDERING 

 

De voorzitter: Collegevoorzitter Elke Van den Brandt is verontschuldigd omdat ze deelneemt 

aan het Overlegcomité. Mevrouw Bianca Debaets is eveneens verontschuldigd voor deze 

vergadering. 

 

 

BELEIDSVERKLARING 2021-2022 

 

Beleidsverklaring 2021-2022 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – 

Stuk 4 (2021-2022) – Nr. 1 

 

Toelichting 

 

De voorzitter: Vandaag zal het College de Beleidsverklaring 2021-2022 enkel toelichten. De 

bespreking van de Beleidsverklaring volgt in de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & 

Begroting en Stedelijk beleid van 7 december 2021. De stemming staat geagendeerd voor de 

plenaire vergadering van vrijdag 17 december 2021. 

 

Collegelid Sven Gatz: In naam van de collegevoorzitter, die verhinderd is, zal ik de 

Beleidsverklaring declameren. 

 

Brussel staat centraal bij alles wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie doet. De VGC is er 

voor mensen die in Brussel leven, wonen, leren, spelen, werken of zich ontspannen. Ook 

mensen die Brussel bezoeken of mensen die zich op een of andere manier bijzonder 

verbonden voelen met Brussel. Het gaat om Nederlandstalige Brusselaars en iedereen die zich 

aangesproken voelt tot het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen. Een 

bonte, voortdurend wisselende, door en door Brusselse groep. 

 

Dat zijn veel mensen. En de VGC doét ook veel, is overal in Brussel aanwezig, op allerlei 

momenten in Brusselse levens, van de eerste tot de laatste dag. Om onze middelen zo goed 

mogelijk in te zetten, in de lijn van onze gedeelde kijk op de stad, hebben we vorig jaar een 

Strategisch meerjarenplan opgesteld en aan jullie voorgesteld. De grote beleidskeuzes uit het 

Bestuursakkoord ‘Brussel is wat we delen’ staan daarin vertaald naar een reeks doelstellingen 

en acties voor de komende jaren. Die planning op de langere termijn gebeurde voor het eerst. 
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En het was meteen een bijzonder vruchtbare samenwerking tussen burgers, organisaties uit 

het N-netwerk, de eigen Administratie en collegeleden. We merken nog elke dag dat 

Stadspiratie, de adviesraden en de Ronde van Brussel tot een robuust meerjarenplan hebben 

geleid. 

 

Voor 2022 koppelen we het Strategisch meerjarenplan aan de nodige budgetten. Daarmee is 

de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) in de VGC-werking een feit. Met deze 

Beleidsverklaring willen we onze acties voor het komende werkjaar van naderbij bekijken en 

met jullie bespreken. Op hoofdlijnen, zonder exhaustief te zijn, maar met concrete acties, 

nieuw beleid en duidelijke accenten in wat we blijven doen. Voor een overzicht van alle 

actieplannen en acties verwijs ik graag door naar het Strategisch meerjarenplan zelf, dat 

binnenkort in de Raad besproken wordt. De Beleidsverklaring 2021-2022 is opgebouwd 

volgens de 7 grote beleidsdoelstellingen van het Strategisch meerjarenplan. Per 

beleidsdoelstelling lichten we er enkele belangrijke doelstellingen en acties uit. 

 

De eerste beleidsdoelstelling luidt: “Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen.” 

Elk nieuw schooljaar kenmerkt zich door nieuwe verwachtingen, ambities en uitdagingen. 

Uitdagingen die een doortastende en resultaatgerichte aanpak vragen en die de mogelijkheden 

van het flankerend onderwijsbeleid van de VGC vaak overstijgen. 

 

Het tekort aan leerkrachten laat zich vandaag, meer dan ooit, stevig voelen in de klassen. Het 

aantrekken en behouden van goede en gemotiveerde leerkrachten wordt dan ook een 

prioritaire opdracht. De VGC werkt aan een realistisch en haalbaar plan van aanpak, met 

acties op korte en middellange termijn. We doen dit in overleg met de Vlaamse 

Gemeenschap, de onderwijskoepels en de hogeronderwijsinstellingen. 

 

Tijdens de Ronde van Brussel kaartten schoolteams het gebrek aan maatschappelijke 

waardering van het lerarenberoep aan. De VGC beantwoordde deze oproep met een campagne 

#leerkrachtBXL, die ook de komende jaren wordt verdergezet. Naast de positieve waardering 

van het beroep zetten we in de volgende fase maximaal in op het realiseren van een diverse 

instroom in de lerarenopleidingen en het werven van nieuwe leerkrachten voor het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

 

We intensifiëren de lopende projecten, met focus op de leerlingen van het secundair 

onderwijs, studenten in de lerarenopleidingen van het hoger onderwijs, op zijinstromers voor 

het secundair onderwijs en het basisonderwijs. Via een versterkte aanvangsbegeleiding 

houden we de nieuw gestarte leerkrachten in het onderwijs in Brussel. We stimuleren de 

hogeronderwijsinstellingen om hun aanbod ruim te flexibiliseren, zodat mensen die interesse 

hebben om in te stromen in het beroep daartoe alle kansen krijgen. We onderzoeken de 

mogelijkheden om vraag en aanbod beter te matchen. 

 

Om de ergste noden te lenigen, biedt het OCB crisishulp aan scholen. Als een school dreigt te 

sluiten omwille van het leerkrachtentekort, kan de reguliere werking van OCB op de school 

tijdelijk stoppen en kan de school op een andere manier geholpen worden. Zo kan de 

onderwijsondersteuner tijdelijk een klas overnemen, co-teachen, helpen bij het afstandsleren, 

de opvang verzorgen bij zelfstandig werk of lesmaterialen aanmaken. Tegelijkertijd start de 

onderwijsondersteuner ook een proces op met de school om na te denken over alternatieve 

strategieën om het tekort op te vangen. 
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Via de ondersteuning van urban education blijven we met het OCB inzetten op Brusselse 

onderwijskansen en onderwijsuitdagingen. In het ondersteuningsaanbod van OCB krijgen 

digitaal- en afstandsleren, taalonderwijs, meertaligheid en taalscreening, talentontwikkeling 

en veerkracht een belangrijke plaats. 

 

We starten een opleidingstraject op voor stadsleerkrachten en stadsdirecteurs. In deze 

trajecten worden leerkrachten en directies verder gevormd rond Brusselse onderwijsthema’s 

zoals ‘werken met superdiverse leerlingengroepen’ of ‘ontwikkelen van een meertalig 

taalbeleid’. Om de expertise van Brusselse scholen zichtbaar te maken en te delen, 

organiseren we het ‘OCB onderwijsfestival’ met inhoudelijke workshops over meertaligheid 

en diversiteit, goede praktijken uit Brusselse scholen en verschillende 

uitwisselingsmogelijkheden. 

 

We hebben ook aandacht voor de scharniermomenten in de onderwijsloopbaan. We vinden 

het belangrijk dat leerlingen hun leerloopbaan beter in handen kunnen nemen en ontwikkelen 

daartoe een nieuwe werking rond talentontwikkeling en studiekeuze met een betere 

afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Op die manier worden leerlingen beter 

begeleid naar weloverwogen leerloopbaankeuzes; leerkrachten krijgen ondersteuning en 

materialen om leerlingen beter te omkaderen; en ouders krijgen inzicht in de talenten van hun 

kinderen, in het studieaanbod en in de Brusselse arbeidsmarkt. 

 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober 2021 telden de 

Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte 

van vorig schooljaar. Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende extra zitjes 

op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een 

kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende 

machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe 

dat de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd.  

 

In 2022 starten 21 schoolvestigingen met de bouw of met een nieuwe fase van een lopend 

infrastructuurdossier. Bij 13 daarvan neemt de VGC de volledige financiering of een deel 

ervan voor haar rekening. In totaal worden 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 

plaatsen in het secundair onderwijs gecreëerd. Opvallende projecten zijn de nieuwe 

basisscholen voor Poelbos en De Kleine Geuzen in Jette, Steinerschool in Anderlecht, 

Zavelberg in Sint-Agatha-Berchem, De Stadsmus in Oudergem en Sint-Martinus en Imelda in 

Sint-Jans-Molenbeek. 

 

In 2022 verwachten we ook de bouwvergunningen van 2 grote nieuwe campussen. Het gaat 

om campus Walcourt-Deleers in Anderlecht en om de nieuwe campus Vekemans-Leo XIII in 

Neder-Over-Heembeek. Naast haar voluntaristisch investeringsbeleid om bijkomende 

plaatsen te creëren in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs, zet de VGC haar 

expertise en investeringsmiddelen in om academies voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende 

Kunsten – het deeltijds kunstonderwijs in Brussel – te helpen om hun infrastructuurdromen 

waar te maken. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt het infrastructuurplan vanuit haar 

Brusselbeleid. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-

Pieters-Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek. 

 

Ook de inrichting en de uitrusting van de leef-, leer- en werkomgeving van leerlingen en 

leerkrachten staan in nauwe relatie met de onderwijskwaliteit en het welbevinden. Nieuwe 
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maatschappelijke en pedagogische uitdagingen vragen om aangepast didactisch materiaal, 

moderne technologieën en lesruimte met het nodige comfort. De volledige school, van klas tot 

speelplaats, wordt een aantrekkelijke, duurzame en gezonde plek om te leren en te werken. De 

energiebesparende maatregelen worden uitgebreid. Er wordt ingezet op IT- innovatie. 

Moderne apparatuur en didactisch materiaal moeten leerlingen maximaal voorbereiden op de 

toekomst. Projecten als BuitenSpel worden succesvol afgerond en nieuwe projecten worden in 

de steigers gezet.  

 

Brussel telt een grote groep kinderen en jongeren die opgroeien in een kansarme of kwetsbare 

context. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen maximale en optimale onderwijskansen 

krijgen op school om elk talent te ontwikkelen. Voor een groeiend aantal leerlingen in een 

verontrustende onderwijs- en opvoedingssituatie is naast de bestaande initiatieven extra 

ondersteuning en begeleiding nodig. 

 

Voor jongeren in het middelbaar onderwijs met gedragsproblemen op school bij wie het 

schooltraject dreigt vast te lopen of vastgelopen is, kiest de VGC ervoor om een geïntegreerde 

werking uit te bouwen tussen onderwijs en welzijn en een gerichte aanpak op te zetten voor 

de begeleiding en ondersteuning van die jongeren op de campus zelf (time-in). 

 

De ambitie is om leerlingen opnieuw toe te leiden naar het onderwijsgebeuren door hun 

sociaal en emotioneel welbevinden te verhogen en door de school te ondersteunen bij het 

uitdragen van een zorgbeleid op maat. De begeleiding, ondersteuning en professionele 

hulpverlening moeten het positieve gedrag op school versterken, een positief schoolklimaat 

bevorderen en uitsluiting en uitval verminderen.  

 

De VGC heeft specifieke aandacht voor leerlingen uit kansarme milieus. Het is bewezen dat 

armoede de ontwikkeling en schoolresultaten kan beïnvloeden. Het bewust inzetten op 

kleuterparticipatie en betaalbaar en toegankelijk onderwijs maakt voor kwetsbare kinderen 

een verschil en creëert meer gelijke onderwijskansen. We verlagen de financiële drempel door 

een tegemoetkoming in de schoolkosten. Deze subsidielijn wordt geëvalueerd en indien nodig 

bijgestuurd.  

 

In een poging om de Covid-19-pandemie een halt toe te roepen, zet de VGC samen met 

BruZEL een versterkte communicatie-, sensibiliserings- en vaccinatiecampagne op. Daarbij 

wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de wensen van de scholen: vaccineren op 

school of in een vaccinatiecentrum. Intussen werden meer dan 800 leerlingen gevaccineerd en 

we zetten onze inspanningen onverminderd voort.  

 

Met ‘Brussel aan de slag’ worden de Brusselse partners binnen de sectoren opleiding, 

werkervaring en duaal leren gestimuleerd om mee na te denken over maatschappelijke 

uitdagingen zoals instroming, doorstroming, begeleiding naar werk, taal en meertaligheid. In 

een aantal gesprekssessies met experten uit het veld wordt gezocht naar oplossingen en 

mogelijkheden om elke Brusselaar maximale kansen op duurzaam werk te bieden. 

 

De aanbevelingen die uit dit participatietraject voortkomen, moeten bijdragen tot nieuwe 

inzichten, eventuele bijsturing van lopende projecten en verder overleg met de Vlaamse 

Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De VGC zet alvast haar schouders 

onder de Vlaamse oproep met betrekking tot ‘Digibanken’ en wil op die manier digitale 
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uitsluiting bij kwetsbare groepen verkleinen. We praten ook mee over de React-EU-middelen, 

die via de VDAB in Brussel worden ingezet.  

 

Voor kinderen op school aankomen, leggen ze al een heel parcours af. Ook daarin investeren 

we met overtuiging. Opgroeien in Brussel neemt een aantal nieuwe initiatieven om de start 

van nieuwe medewerkers in de kinderopvang vlotter te laten verlopen. ‘Mijn Groeiboek’ is 

een instrument om kinderbegeleiders in het eerste jaar in de Brusselse kinderopvang te 

ondersteunen. Werkgeluk en een goede samenwerking binnen de teams in de kinderopvang 

zorgen voor kwaliteitsvolle opvang en geven kinderen ontwikkelingskansen. ‘Vuurwerk(t)’ is 

dan weer een pedagogisch instrument om op een leuke en laagdrempelige manier aan de slag 

te gaan binnen het team.  

 

Het aantrekken en behouden van kinderbegeleiders vormt een enorme uitdaging in de 

Brusselse kinderopvang. De VGC onderneemt al een aantal gerichte acties onder de noemer 

‘Werken voor Ketjes’. We zijn dit platform op dit ogenblik aan het evalueren en willen samen 

met de sector het ondersteuningsaanbod verbeteren. We gaan hiervoor in gesprek met de 

werkgevers. Ook onze samenwerking met Actiris, de VDAB en het agentschap Opgroeien is 

van belang. Tot slot, worden ook het Huis voor Gezondheid en het Huis voor het Nederlands 

hier verder bij betrokken.  

 

Ook in de welzijns- en gezondheidssector is een grote nood aan het aantrekken en behouden 

van personeel. De VGC zal in 2022 versterkt inzetten op de promotie van welzijns- en 

zorgberoepen voor goed gekwalificeerde en gemotiveerde beroepskrachten. We trekken 

daarom bijkomende middelen uit zodat het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in 

samenwerking met het welzijnsveld nieuwe acties op poten kan zetten om werken in Brussel 

aantrekkelijker te maken voor welzijnswerkers. De jarenlange expertise van het Huis voor 

Gezondheid wordt daarbij ingeschakeld.  

 

De tweede beleidsdoelstelling luidt: “Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad”. Het 

tekort aan betaalbare kinderopvang in Brussel blijft een pijnpunt dat de VGC binnen haar 

mogelijkheden bestrijdt. Dit voorjaar nog deden we samen met de Vlaamse overheid een 

oproep voor een capaciteitsuitbreiding van 250 plaatsen in de periode 2021-2024. Het gaat om 

148 nieuwe plaatsen in Elsene, Sint-Gillis, Vorst en Sint-Joost-ten-Node en 100 plaatsen via 

de omschakeling van de financiering in Anderlecht, Etterbeek, Sint-Gillis, Schaarbeek en 

Sint-Jans-Molenbeek. 

 

We plannen een nieuwe uitbreidingsronde voor 220 kindplaatsen met inkomenstarief waarbij 

we prioriteit geven aan kinderdagverblijven die door de VGC zijn gebouwd. Daarnaast 

creëren we 10 bijkomende plaatsen voor dringende opvang. Zo kunnen we met eigen 

middelen van de VGC het aantal bijkomende plaatsen in Brussel bijna verdubbelen tijdens 

deze legislatuur. 

 

In 2022 zullen volledig nieuwe kinderopvanglocaties opstarten in Elsene (Mandala en 

Ernestine), Vorst (Babelu) en Schaarbeek (De Boomhut). De campus Toverbos met 

kinderdagverblijf De Boomhut is bovendien een toonbeeld van de Educare-principes en een 

warme overgang tussen thuis, kinderopvang en de kleuterklas. 
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Voorts maken we werk van een laagdrempelige aanmeldprocedure en een nieuwe website 

Loket Kinderopvang Brussel om de toegankelijkheid van de kinderopvang nog meer te 

verhogen. 

 

De VGC werkt aan de verdere uitbouw van het Huis van het Kind Brussel, onder meer door 

fysieke locaties uit te bouwen en specifieke aanbodsvormen te stimuleren. Zo garanderen we 

een buurtgericht nabijheidsaanbod. Het Huis van het Kind Anderlecht en het Huis van het 

Kind Sint-Joost-ten-Node openen de deuren. Het Huis van het Kind Noord-West op de VUB-

campus in Jette is in volle opbouw. 

 

Er komen nieuwe initiatieven inzake buitenschoolse kinderopvang in Brussel. Zo zorgen we 

voor een toegankelijker, beter gespreid aanbod van kwaliteitsvolle, naschoolse tijd. Hiertoe 

zullen we het aanbod aan opvang versterken, lokale samenwerking stimuleren en werken rond 

kwaliteitsvolle opvang in de Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO) en de scholen. 

 

Het traject met de bredeschoolcoördinatoren nam het voorbije jaar een goede start. Door nauw 

samen te werken met de vele stakeholders van de Brede school in Brussel, willen we het 

komende jaar een breedgedragen model voor de Brede school uitwerken. 

 

In het voorjaar van 2021 hebben we de coördinatoren, hun leidinggevenden en de leden van 

de lokale stuurgroepen van de 29 Brede scholen bevraagd over de kernuitdagingen en kansen 

die ze voor de Brede school zien. Dit najaar zullen we ook in gesprek gaan met kinderen, 

tieners, gezinnen in kansarmoede, leerkrachten en de adviesraden van de VGC. Die input 

vormt de basis voor een nieuw beleidskader inzake Brede school dat nog meer 

ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren biedt. 

 

Om het Brusselse jeugdlandschap in de toekomst te ondersteunen, zal de VGC-Jeugddienst 

samen met Chiro, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Nakama, Bekile en Formaat vormgeven aan 

het project ‘Divers stedelijk engagement’. Ook laten we een onderzoek uitvoeren over de 

vraag hoe de bestaande of toekomstige ankerplekken in de stad kunnen inspelen op de noden 

van de Brusselse jongeren. Dat gebeurt zoals steeds in nauw overleg met Brusselse jongeren 

en hun organisaties.  

 

Op basis van die gesprekken met (boven)lokale experts, jongeren en de Jeugdraad maken we 

een visietekst over participatie van kinderen en jongeren, die te weinig worden gehoord. Later 

worden de eerste experimenten opgezet. 

 

We vernieuwen dit najaar de website www.jonginbrussel.be om kinderen, jongeren en hun 

ouders en begeleiders een beter zicht te geven op het brede vrijetijdsaanbod in de stad. Verder 

stemt de VGC het eigen vakantieaanbod van Aximax, de speelpleinen, de sportkampen en de 

gemeenschapscentra beter af op vlak van inschrijvingen, kortingen en annulaties.  

 

Het project ‘Jongeren en politie’ in de politiezone Zuid is een samenwerking met JES vzw, de 

VGC-Jeugdraad, de gemeenten Vorst, Sint-Gillis en Anderlecht en Brussel Preventie & 

Veiligheid. Na de analysefase ligt de focus nu op concrete acties om het wederzijdse 

vertrouwen tussen politie en jongeren te verbeteren. We delen onze expertise hierover met een 

ruim publiek. 
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De derde beleidsdoelstelling is: “We bouwen mee aan een meertalig Brussel”. Brussel spreekt 

veel talen. De tentoonstelling ‘Voorlezen komt voor lezen’ gaat op pad langs de Brusselse 

kinderopvang. Zo zet de VGC in op vroege geletterdheid van kinderen, laagdrempelige 

taalstimulering thuis en in de kinderopvang.  

 

De Brusselse bibliotheken evalueren en versterken hun werking rond de meertalige collecties 

en activiteiten en vragen advies aan de Raad van Meertaligheid. Er worden nieuwe talen 

toegevoegd, waaronder het Pools en het Oekraïens. 

 

Als vierde beleidsdoelstelling heeft dit College: “We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij 

het vormgeven van ons beleid en aanbod”. De voorbije maanden werkte de VGC een 

intensieve inspiratie- en uitwisselingsronde uit rond superdiversiteit in aanloop naar het lokale 

integratiebeleidsplan van de VGC voor de beleidsperiode 2021-2025. Het nieuwe beleidsplan 

Integratie zal een aantal duidelijke speerpunten bevatten die moeten bijdragen tot gelijke 

kansen voor Brusselaars met een migratieachtergrond. We vernieuwen de samenwerking met 

prioritaire partners als Bon-Agentschap Integratie en Inburgering, LEVL en Brussel Onthaal 

(sociaal vertalen en tolken in Brussel).  

 

Het proefproject ‘CoNnect’, dat gericht is op sociale netwerking en participatie voor 

inburgeraars, kent een doorstart. Voor de zomer evalueren we dit project. Op basis van die 

evaluatie geven we vorm aan een duurzaam kader, zodat we ook na juni 2022 Brusselse 

inburgeraars warm onthalen in het N-netwerk.  

 

Met het initiatief ‘Stadsmakers’ investeren we, samen met de Vlaamse overheid, in het 

opbouwen en delen van inzichten over het leven en werken in superdiversiteit in Brussel. We 

willen de aandacht voor diversiteit nog sterker verankeren in het N-netwerk en starten 

daarover specifieke leertrajecten op. Zo zullen de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken 

worden ondersteund in een denkproces rond het dekoloniseren van hun collecties en 

activiteiten. 

 

Voortbouwend op de beleidsaanbevelingen van de studiedag zetten we in op het versterken 

van de aanpak rond eenzaamheid en sociaal isolement. De beleidsdomeinen Cultuur en 

Welzijn zetten de door Odisee ontwikkelde Resokit-methode verder in en gaan in gesprek met 

Brusselaars die leven in sociaal isolement. Doelstelling is om Brusselse organisaties inzake 

welzijn, cultuur, jeugd en sport handvatten aan te reiken om hun werking meer te verbinden 

met Brusselaars die in isolement leven. 

 

De strijd tegen armoede loopt als een rode draad door het Strategisch meerjarenplan van de 

VGC. Dit werkjaar starten we de uitvoering van het VGC-Armoedeplan waarvoor we onze 

adviesraden en armoedewerkingen uitvoerig hebben bevraagd. We richten ons onder meer op 

armoedesensitief werken binnen de eigen structuren en in het hele N-netwerk. We brengen het 

welzijnswerk dichter bij de scholen in 3 proefprojecten in Anderlecht, Jette en Koekelberg. 

Samen met de Vlaamse overheid zorgden we voor een investeringssubsidie aan 

armoedevereniging Bij Ons-Chez Nous. Ook met andere armoedeverenigingen worden 

investeringsdossiers voorbereid. 

 

Met de vernieuwde projectoproep Bruss-it bouwen we voort op het participatietraject 

Stadspiratie waaruit maar liefst 1.130 ideeën kwamen voor de stad. Veruit de meeste ideeën 

gingen over de thema’s ‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’. De 
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participatie houdt daar evenwel niet op. Zo maken nu voor het eerst ook burgers deel uit van 

de jury die de projectaanvragen beoordeelt. 

 

Met Bruss-it steunt de VGC projecten van Brusselse stadsmakers met goesting. De nieuwe 

Bruss-it-oproep brengt 2 thema’s samen: samenwerken aan een duurzame en leefbare stad. 

Bruss-it mikt op projecten die duurzaamheid en sociale inclusie combineren. Het 

overkoepelende thema omvat verschillende inhoudelijke clusters: Share-it, Reuse-it, Green-it 

en Activate-it. De eerste editie van de vernieuwde Bruss-it werd gelanceerd in 2021. Een 

volgende Bruss-it-oproep is gepland in de loop van 2022. 

 

De vijfde beleidsdoelstelling is “Brussel is een bruisende en levendige stad, waar mensen zich 

met elkaar verbonden voelen”. De Erfgoedcel zet via de Erfgoedbank Brussel verder in op de 

betrokkenheid en digitale vaardigheden van lokale vrijwilligers. Honderd jaar tuinwijken 

wordt de aanleiding om in 2022 Erfgoedcafés in tuinwijken te organiseren en ook andere 

gemeenten te laten kennismaken met de Erfgoedbank. Het thema van de Erfgoeddag op 24 

april 2022 is Onderwijs. Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) 

werpt in een expo eind 2021 licht op de historische ontwikkeling van het Nederlandstalig 

onderwijs en de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Brussel. Verschillende 

erfgoed- en onderwijsorganisaties zullen samenwerken aan een breed programma dat zich nog 

verder ontplooit in de week van 25 tot 29 april. In ‘Buurten met Erfgoed’ gaat een Brusselse 

gemeente jaarlijks aan de slag met Nederlandstalige lagere scholen en lokale spelers rond het 

lokale erfgoed. We lanceren een nieuw traject in Anderlecht waarbij erfgoedwerkers, 

kunstenaars en klassen uit het basisonderwijs het erfgoed uit hun buurt actief verkennen en 

verwerken in hun lessen. 

 

We ondersteunen het regionaal en lokaal sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten. We 

zorgen voor fysieke aanwezigheid van de dienst sociaal-cultureel werk in de 

gemeenschapscentra en we organiseren een trefdag sociaal-cultureel werk om samenwerking 

tussen gemeenschapscentra, regionale en lokale verenigingen en burgerinitiatieven te 

stimuleren.  

 

Verder wordt er een landschapstekening voorbereid over de Brusselse vrijetijdskunsten. Op 

digitaal vlak worden de online sportlessen geïntensifieerd. We breiden het experiment van 

vorig jaar rond livestreaming in de rusthuizen uit in samenwerking met het Brussels 

Ouderenplatform, Cultuurconnect en de gemeenschapscentra. We onderzoeken de 

mogelijkheden om de hardware uitleendienst van Maks vzw te verdiepen. We verbeteren het 

gebruik van Paspartoe zowel voor mensen in armoede als voor het geïnteresseerde publiek 

door de conclusies toe te passen van ons klantenonderzoek. Samen met Publiq en Muntpunt 

gaan we aan de slag met vernieuwde communicatietools. Paspartoe wordt ook meer ingezet 

voor sport- en jeugdactiviteiten. 

 

We lanceren de eerste projecten van Kunstenaars in de klas. Kunstenaars gaan aan de slag in 

het secundair onderwijs in Brussel. Zo introduceren we innovatieve leermethoden en 

ontwikkelen we vaardigheden en talenten van zowel jonge mensen als van de kunstenaars. 

 

Wat betreft de atelierruimte voor kunstenaars bleek eerder dit jaar uit een onderzoek van 

kunstenaarscollectief Level 5 over de ateliernoden van Brusselse artiesten dat meer dan de 

helft van de kunstenaars geen eigen werkplek heeft en thuis werkt. De meerderheid geeft aan 

dat dat niet bevorderend is voor hun praktijk. Daarop werd een ambitieus Plan Atelier 
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gelanceerd en zijn er het afgelopen jaar verschillende experimenten opgezet die ruimte geven 

aan 150 kunstenaars op korte, middellange en lange termijn. Daarnaast investeren we in 

Brusselse kunstenaars met Kunst in Opdracht-projecten in het Elzenhof en De Vaartkapoen. 

 

We halen de Brusselaars terug naar de bibliotheken. Muntpunt onderneemt samen met de 

lokale bibliotheken en de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) acties om de 

Brusselaar terug naar de bibliotheek te halen en samen maken ze werk van een sterke, 

duidelijke en eenvormige dienstverlening voor de Brusselaar. Via een bovenlokaal 

bibliotheeksysteem, inhoudelijke ondersteuning en een gezamenlijke aankoop van collecties 

komt er tijd vrij om in te zetten op de publiekswerking en de informatiefunctie. 

 

In het kader van het project Leesrijk Brussel ontwikkelt OBiB nieuwe methodieken in 

samenwerking met scholen, het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en vrijetijdsactoren. De 

bestaande leeslijnmaterialen worden herwerkt en ontsloten via een digitaal platform. 

 

Wat betreft de gemeenschapscentra werden begin december 2021 de nieuwe convenanten 

tussen de VGC en de vzw’s gemeenschapscentra feestelijk ondertekend. De vzw’s 

gemeenschapscentra profileren zich inhoudelijk scherper door de prototypes uit de studie 

multifunctioneel ruimtegebruik verder te vertalen. Op vlak van goed bestuur wordt een model 

uitgewerkt voor een belangenconflictenregeling en een competentie- en diversiteitsraster voor 

de samenstelling van de bestuursorganen. We ontwikkelen een beleid over de onthaalfunctie 

van de gemeenschapscentra.  

 

De scholenwerking wordt geëvalueerd en herdacht om meer kinderen en jongeren te bereiken: 

lokaal wordt gefocust op publiekswerking met de scholen en bovenlokaal op programmatie en 

administratieve vereenvoudiging. 

 

Op vlak van infrastructuur zet de VGC in op een multifunctioneel en transversaal project in 

GC Nekkersdal. De site wordt vervolledigd door de aankoop van de voormalige 

Luisterpuntbibliotheek. De werkzaamheden om te komen tot een breed gedragen ontwerp 

voor de totaalrenovatie van die multifunctionele site zijn van start gegaan. De ontpitting van 

het binnengebied zorgt voor meer open ruimte in deze dense wijk. Ook wat betreft GC De 

Maalbeek wordt gestart met de opmaak van een ontwerp. De verbouwingen aan Elzenhof, De 

Markten en De Vaartkapoen worden opgeleverd en voortgezet. Op 4 december 2021 is 

iedereen welkom op de feestelijke opening van Elzenhof om de nieuwe ruimten, prachtige 

wintertuin, een bijkomende kunstenwerkplaats en de integratie van kunstproject ‘Tijdgaten’ 

weldra te bewonderen. De werken in de Markten gaan van start en de werf van De 

Vaartkapoen wordt voortgezet. Bij de overige gemeenschapscentra worden 

instandhoudingswerken uitgevoerd. 

 

Met ‘Groenblauw bxl’, een duurzaam stadsvernieuwingsproject, zorgen we samen met de 

Brusselaars voor een meer leefbare stad op mensenmaat. Via productief groen versterken we 

de sociale cohesie. Dit jaar realiseren we bv. aan de moestuin van Atelier Groot Eiland een 

ontmoetingsplek om activiteiten rond duurzame educatie mogelijk te maken. Op een 

ongebruikt terrein aan woonzorgcentrum Ter Ursulinen werken we samen met de buurt en 

professionele stadslandbouwers aan een buurttuin en een professionele moestuin. 
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Op de tweetalige website groenblauw.brussels bundelen we alle informatie over het project. 

In het najaar 2021 stellen we via de website een heel aantal praktische fiches ter beschikking 

van Brusselaars of organisaties die zelf aan de slag willen met groen of blauw in hun buurt. 

 

De zesde beleidsdoelstelling is “Brussel zorgt en beweegt”. Het Kenniscentrum Welzijn, 

Wonen, Zorg maakte een situatieanalyse van Brusselaars met een handicap in 2020. Die 

studie vormde de basis voor het nieuwe subsidiereglement voor projecten voor personen met 

een handicap. De VGC zet daarmee in op welzijnsprojecten die inspelen op grondrechten, 

zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen met een handicap en het cultuursensitiever maken van 

het ondersteuningsaanbod. Ze zet ook in op het versterken van persoonlijke netwerken rond 

personen met een handicap en het tegengaan van sociaal isolement. Organisaties uit het brede 

N-netwerk kunnen een impulssubsidie aanvragen om hun werking structureel inclusiever te 

maken. 

 

We versterken structureel het Nederlandstalige straathoekwerk in Brussel om hun 

outreachende welzijnswerking in Sint-Jans-Molenbeek, Kuregem en de Vijfhoek te 

waarborgen. Dankzij het convenant dat we afsloten, zal het Centrum Algemeen Welzijnswerk 

(CAW) Brussel vanaf 2022 sterker inzetten op outreach naar kwetsbare gezinnen en jongeren. 

We zorgen voor een versterking van de JAC-werking, zodat meer jongeren kunnen worden 

bereikt. 

 

De VGC geeft in de nasleep van Covid-19 blijvend prioritair aandacht aan het versterken van 

het aanbod van geestelijke gezondheid op maat. Bovenop de jaarlijkse ondersteuning aan 

PAika, de kinderpsychiatrie van het UZ Brussel, maken we middelen vrij voor hen om tijdens 

de lange wachttijden die de psychiatrie kent, toch al semi-ambulante hulp te kunnen bieden. 

Zo komen er 2 eerstelijnspsychologen die jongeren opzoeken op school. Verder verhogen we 

de aandacht voor preventie met een nieuw aanbod over mentaal welzijn van jongeren in het 

secundair onderwijs. 

 

De VGC start ook met een proefproject van geïntegreerd breed onthaal in Anderlecht, Jette en 

Koekelberg. Dat traject richt zich specifiek op het detecteren en opvolgen van hulpvragen van 

gezinnen in een kwetsbare situatie. Om tijdig goed te kunnen inspelen op complexe 

hulpvragen van die gezinnen worden een lokale samenwerkingsverbanden opgezet. De 

Vlaamse Gemeenschap geeft daarvoor ook steun. 

 

De komst van de zorgzame buurt in Brussel is volop in ontwikkeling. Formele en informele 

spelers in de buurt – van actoren uit welzijn en zorg en socio-culturele verenigingen tot de 

gemotiveerde bakker, buurvrouw of groentekraam – vormen samen een buurtnetwerk. 

Omgevingsgericht werken en hulp, zorg en ondersteuning zo toegankelijk en aanwezig 

mogelijk maken zijn hier fundamenteel. In het voorjaar van 2022 geven we, in samenwerking 

met de Vlaamse Gemeenschap, minstens 5 Brusselse buurten de kans om over een periode 

van 2 jaar een zorgzame buurt te installeren. Ook de lokale dienstencentra blijven voor de 

VGC belangrijke ankerpunten om de zorgzame buurt verder vorm te geven. We bieden 

verdere ondersteuning aan deze centra om zich nog meer te kunnen organiseren als een 

laagdrempelig zorgknooppunt in de wijk met het oog op preventie en sociale cohesie. 

 

De VGC heeft in het kader van Covid-19 werk gemaakt van de luchtkwaliteit in de 

kinderopvang. We hebben elk kinderdagverblijf, IBO en elke locatie preventieve 



13 

 

gezinsondersteuning voorzien van CO²-meters. De medewerkers van die locaties worden 

daarover ook gecoacht. 

 

Het revalidatiecentrum De Poolster continueert zijn werking en blijft inzetten op het 

onderzoeken en behandelen van kinderen met uiteenlopende leer- en 

ontwikkelingsstoornissen op maat. 

 

Binnen het Brusselse sportbeleid zijn de sportclubs belangrijke partners. Naast reguliere 

ondersteuning van sportclubs zetten we in op clubs met een grote jeugdwerking die ook 

expliciet inzetten op maatschappelijke thema’s met focus op kansarmoede. 

 

De campagne ‘Allez komaan Brussel…bougeer!’ van de VGC-Sportdienst zorgt voor de 

nodige bewustmaking en maakt Brusselaars warm om te sporten of opnieuw te sporten. Ook 

wordt de vernieuwde website sportinbrussel gelanceerd. Stadskriebels heroriënteert naar de 

Kanaalzone en stimuleert sportclubs en burgercollectieven en dergelijke meer om samen met 

de VGC-Sportdienst een onvergetelijke eerste editie Stadskriebels 3.0 te maken. We 

verduurzamen ons sportaanbod voor mensen in armoede via specifieke projecten en 

intensieve vorming voor de sportclubs. Bovenlokale sportprojecten rond urban disciplines, 

een sportief aanbod in het Zoniënwoud en het sportaanbod voor ouderen worden versterkt en 

uitgebreid. 

 

De laatste en zevende beleidsdoelstelling is “De VGC is een wendbare en samenwerkende 

overheid”. In het kader van het ICT-meerjarenplan 2021-2025 vernieuwen we het komende 

jaar de digitale processen van het financieel beheer en van het personeelsbeheer voor onze 

organisatie. We zetten de verruiming van het digitale subsidieloket verder: meer en meer van 

de VGC-subsidies kunnen aangevraagd en opgevolgd worden via dat digitale loket. 

 

Tot slot, het is vandaag ruim 2 jaar geleden dat we het Bestuursakkoord van de VGC hebben 

afgesloten. Het lijkt een eeuwigheid: we staan een gezondheidscrisis later, een Strategisch 

meerjarenplan verder. Die 2 jaar waren voor heel veel Brusselaars woelig en onvast. Dat de 

VGC, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, op het terrein zo aanwezig is en vaak, soms in stilte, zich sterk heeft gemaakt om zo 

veel mogelijk mensen aan boord te houden, te ondersteunen, perspectief te bieden, is in de 

eerste plaats de verdienste van de duizenden mensen die werken bij de VGC en in het brede, 

open Nederlandstalig netwerk. Onze dank gaat uit naar die duizenden mensen met een hart 

voor Brussel en haar inwoners. 

 

Dat we daarnaast onze organisatie ook grondig en met open vizier hebben klaargestoomd voor 

de komende jaren, de lange termijn, is reden tot fierheid. Het is het werk van velen, dat mijn 

collega’s en ik met vuur zullen uitleggen, verdedigen en waarmaken. De 3 collegeleden, Elke 

Van den Brandt, Pascal Smet en ikzelf willen uitdrukkelijk de mensen van de VGC-

Administratie bedanken om zo’n titanenwerk in goede banen te hebben geleid. Dat werk was 

bovendien niet gelukt zonder de ondersteuning en expertise van de Vlaamse overheid, 

waarvoor dank. 

 

Dit College gaat heel graag met jullie het debat aan over wat we doen en hoe we dat zien. 
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ONTWERP VAN VERORDENING 

 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het 

dienstjaar 2021 – Stuk 6 (2021-2022) – Nrs. 1 en 2 

 

Algemene bespreking 

 

Mevrouw Els Rochette, verslaggever: Ik verwijs naar het zeer goede verslag van de 

Diensten van onze bespreking en wens hen daarvoor te bedanken. 

 

Collegelid Sven Gatz: Het College heeft in de commissie uitvoerig toelichting gegeven. De 

commissievergadering verliep ook zeer goed. Het verslag van mevrouw Els Rochette ligt voor 

dus als er nog vragen of bedenkingen zijn, is het woord aan de Raad. 

 

Collegelid Pascal Smet: Ik ga akkoord. Het verslag was volledig. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Eerst wil ik alle collega’s en medewerkers van de 

VGC, alsook de Vlaamse instellingen in Brussel, bedanken voor hun inzet en flexibiliteit. Ik 

begrijp dat er frustratie heerst omdat de politiek tekortschiet. Ik verwijs naar de nieuwe 

maatregelen die er vandaag aankomen. Ik spreek waarschijnlijk niet alleen voor mezelf als ik 

zeg dat ik me zal blijven inzetten om het maatschappelijke debat te voeren. Alleen zo kunnen 

we onze stad vooruithelpen.  

 

Op de dag van de bespreking van de begrotingswijziging 2 en B voerde het College een kleine 

publiciteitsstunt uit met betrekking tot de meerjarenbegroting. Dat was toch wel opmerkelijk. 

Het is spijtig dat de première van de meerjarenbegroting niet werd voorbehouden voor de 

raadsleden zoals traditie het beaamt. Daarnaast gaf collegevoorzitter Elke Van den Brandt nog 

een sneer naar Vlaanderen: “Wat Vlaanderen niet doet, doet de VGC zelf.” Dat is helaas een 

weinig verbindende boodschap, die geen bruggen bouwt, maar ze eerder verbrandt. Brussel is 

geen eiland; mensen hebben geen boodschap aan deze mentaliteit. Er is helaas ook meer dan 

voldoende tegenwerking binnen Brussel, dat kunnen we vandaag opnieuw vaststellen. Die 

tegenwerking moeten we niet aan Vlaanderen toeschrijven. 

 

Ik had collegelid Sven Gatz om de afspraken en het totaal van wederzijdse dienstverlening 

tussen de Cocof en de VGC gevraagd. Behoudens mijn vergissing, heb ik dit nog niet 

teruggevonden.  

 

In het algemeen kunnen we vaststellen dat de VGC-begroting in rustig vaarwater zit. Ook de 

begrotingsaanpassing zorgt niet voor een grote ommekeer, al is dat natuurlijk niet meteen het 

doel van zo’n aanpassing. We zitten halfweg de bestuursperiode, maar er is nog geen sprake 

geweest van een grote breuk met eerder beleid. Er is wat stennis gemaakt rond participatie, 

maar ook hier werden weinig potten gebroken. Mensen willen degelijk bestuur, kwalitatieve 

dienstverlening, goed onderwijs en goede infrastructuur. Gelukkig heeft de VGC op deze 

vlakken een gedegen reputatie opgebouwd dankzij de jaarlijkse Vlaamse subsidies van bijna 1 

miljard euro. Dat kan helaas niet gezegd worden van een aantal lokale besturen in Brussel. In 

heel wat gemeentebesturen wordt nu ook aan de begrotingsaanpassing 2022 gewerkt. Ik hoor 

en lees dat dit absoluut geen eenvoudige oefening is. Voor de VGC is deze taak iets 

makkelijker aangezien er geen eigen fiscale ontvangsten zijn en de begrotingsschuld niet uit 

de pan kan swingen. De begrotingsaanpassing respecteert daarom een bepaald evenwicht. Dat 
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het College op haar lauweren rust, merken we aan de besteding van de middelen van het 

Vlaams coronanoodfonds. In Vlaanderen hebben lokale besturen de besteding van die 

middelen reeds volledig voltooid. In het Lambermontfonds staat echter nog 2 miljoen euro 

aan middelen voor de cultuur-, jeugd- en sportsector geparkeerd. Die sectoren hebben het toch 

al geruime tijd moeilijk gehad. Daarnaast kregen een aantal jeugdorganisaties ook nog een 

besparing te slikken. Collegelid Pascal Smet, u reageerde hier eerder op als door een wesp 

gestoken, maar de vraag blijft pertinent. Het is nog niet duidelijk wat het College met deze 

middelen zal aanvangen.  

 

Verder moeten we vaststellen dat er minder investeringen worden gedaan. Die investeringen 

worden uitgesteld, zo formuleert het College het zelf. Er wordt 10 miljoen euro aan 

investeringsuitgaven geschrapt. Niet alleen de Pacheco-site maar ook de renovatie van 

gemeenschapscentra loopt vertraging op. Daarnaast stellen we vast dat een aantal fondsen 

stijgen. Zo worden er minder middelen geput uit het reservefonds Onderwijsinstellingen. Er 

wordt zo’n 2,2 miljoen euro minder ingezet dan eerst begroot. Voor het Lambermontfonds is 

dat 185 000 euro minder dan eerst begroot. Ook worden er minder leningen opgenomen dan 

eerst voorzien. Het gaat om zo’n 7,2 miljoen euro. Daarom blijft van het oorspronkelijke 

bedrag van 12,6 miljoen euro maar blijft 5,4 miljoen euro over. Ik snap de logica van het 

College niet zo goed. Eenerzijds, worden de voortdurende noden in Brussel benadrukt en 

wordt er geklaagd dat Vlaanderen te weinig ondersteunt. Toch blijkt uit de 

begrotingsaanpassing dat de VGC middelen onderbenut. Wat is hier het probleem? Geld of 

een tekort aan ambitie?  

 

De heer Arnaud Verstraete (Groen): Ik wil beginnen met een citaat: “Chef, un p’tit verre, 

on a soif”. Grand Jojo is deze week overleden. De Groen-fractie vond het nodig om een klein 

eerbetoon in deze tussenkomst te sluizen. We hebben namelijk ook dorst. Dorst naar fysieke 

bijeenkomsten, de terugkeer naar normaal, een situatie waar alle geledingen van de VGC hun 

werk kunnen doen zoals voorheen. Helaas is dat vandaag nog niet het geval. We gaan jammer 

genoeg weer de andere richting uit. Maar ook in die situatie is het nodig dat we ons blijven 

aanpassen en inzetten op flexibiliteit. Dat doet het College ook met deze begroting. Er werden 

een aantal goede beslissingen gemaakt, daar wil ik even bij stilstaan.  

 

We zijn als fractie blij dat de begroting in evenwicht is. Ook de verdere professionalisering 

van de VGC-diensten is positief. Personeel is het kloppende hart. De gemeenschapscentra, de 

jeugd- en sportverenigingen, leerkrachten, medewerkers in de kinderopvang en de talloze 

welzijnsorganisaties die subsidies krijgen van de VGC, kunnen hun werking enkel voortzetten 

wanneer het VGC-personeel voldoende tijd, middelen, energie en waardering krijgt. Onze 

fractie is zich daar ten zeerste van bewust en wil dit nogmaals benadrukken. Net als de vorige 

sprekers wil ik ook de VGC en al haar geledingen bedanken voor hun inspanningen en 

flexibiliteit in deze moeilijke periode. We moeten het nog even volhouden.  

 

We zijn ook blij met de standvastigheid die het College toont wanneer er grillige keuzes 

komen vanuit Vlaanderen. De saga rond de subsidies van de Roma-werking heeft in deze 

begrotingsaanpassing nog eens een vervolg gekregen. Vlaanderen heeft namelijk toch 

besloten om nog eens met middelen over de brug te komen. De boodschap was echter dat de 

steun eenmalig zal zijn. Volgens onze collega’s van de N-VA mogen er geen kritische 

bedenkingen worden gemaakt wanneer Vlaanderen keuzes maakt die Brussel niet ten goede 

vallen. Ik ben het hier niet mee eens. Een kritische opmerking hoort geen bruggen te 

verbranden. Ze getuigt eerder van het feit dat de collegeleden het beste willen voor de 
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Brusselaars. Daarom eisen ze ook ondersteuning van Vlaanderen. Ik vraag me af waar de 

samenhang is. Enerzijds, eist de N-VA staatshervorming na staatshervorming dat alles via 

Vlaanderen verloopt, dat alle middelen via Vlaanderen moeten komen, dat Vlaanderen zoveel 

mogelijk zaken moet besturen. Anderzijds, bespaart Vlaanderen, zoals we ook in het begin 

van deze bestuursperiode hebben vastgesteld. Daar komt nog bij dat je daar zogezegd niets 

over mag zeggen, want dat zou een ondankbare houding zijn. Dat gaat te ver! Kiezen voor 

autonome Gewesten blijft niet zonder gevolgen. Het is logisch dat instellingen kijken naar de 

belangen van de burgers die ze vertegenwoordigen. 

 

Het College vaart met overtuiging een stabiele koers. Foyer werkt goed en zal dus steun 

blijven krijgen, ook de komende jaren, als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen subsidies 

meer zou uitkeren. Ook de Brussels Academy en vzw Vrienden van het Huizeke kunnen op 

extra steun rekenen. 

 

Veel Brusselaars hebben het in deze aanhoudende gezondheidscrisis zwaar te verduren 

gekregen. Gelukkig zijn er bijkomende middelen vrijgemaakt jongeren en ouderen. Met 50 % 

Vlaamse cofinanciering, een goede zaak, wordt verder ingezet op mentaal welzijn bij 

jongeren door het Sonja Erteejee-team uit te breiden met een voltijdse eerstelijnspsycholoog. 

“Sonja” staat voor “samen onderweg naar jeugdhulp anders” binnen de rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp (“erteejee”). 

 

Ook de lokale dienstencentra krijgen extra middelen. Wanneer buitenhuiselijke activiteiten 

steeds meer uitvallen, zijn er gelukkig nog bibliotheken als rustpunten en plekken om 

inspiratie te vinden. Groen staat volledig achter de keuze om extra geld uit te trekken voor 

Muntpunt en voor een herstelbeleid. We kijken ook uit naar het aangekondigde eengemaakte 

bibliotheekbeleid, dat in samenwerking met de 19 gemeenten wordt uitgevoerd. 

 

Ook het departement Onderwijs heeft overigens aandacht voor lezen, getuige het project 

‘stimulerende leesomgeving op school’. We zijn tevreden dat het College de noodkreet van de 

leerkrachten heeft gehoord en in samenwerking met vzw Abrusco extra middelen vrijmaakt 

voor 5 scholen. Ook vzw Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs mag op 

bijkomende middelen rekenen. 

 

Wat investeringen betreft, moet 10 % van de voorziene 100 miljoen euro doorgeschoven 

worden naar volgend jaar. Ideaal is dat niet, maar we kunnen begrip opbrengen voor de 

omstandigheden. 

 

In de commissie kregen de raadsleden ook een stand van zaken van de bouw en de 

verbouwing van meerdere scholen en de campus Technologie en van de werkzaamheden aan 

gemeenschapscentra Maalbeek en Nekkersdal. We zijn tevreden dat kinderdagverblijf Onze 

Guitjes in Sint-Agatha-Berchem op nieuwe infrastructuur kan rekenen. 

 

De energieprijzen stijgen. Daarom is het goed dat zowel de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering als de VGC maatregelen treffen, zij het op een andere manier. De VGC zet vooral in 

op het versneld renoveren van gebouwen. Gebouwen sneller energiezuinig maken gaat 

gepaard met lagere uitgaven. Lager energieverbruik verhindert ook dat de prijzen nog verder 

stijgen. 
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Groen waardeert de accentverschuivingen en de nadrukken die gelegd worden in deze 

begrotingsaanpassing, die het met plezier zal steunen. 

 

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Namens de Open Vld-fractie wens ik de Diensten 

te bedanken voor het goede werk dat zij keer op keer leveren en dat deze vergaderingen 

mogelijk maakt, net als alle structuren van de VGC voor hun weerbaarheid, flexibiliteit en 

ongeremde inzet in deze tijden. 

 

De begroting is in evenwicht. Ze is weldoordacht en in alle collegialiteit opgemaakt. De 

samenwerking tussen de collegeleden verdient een pluim. 

 

In de besteding van de middelen wordt er steeds gestreefd naar een evenredige verdeling 

tussen de kinderen, de volwassenen en de ouderen van onze Nederlandstalige gemeenschap, 

zodat die gemeenschap in een Gewest als Brussel kan blijven groeien. 

 

Ik zal niet ingaan op alle details, omdat de Open Vld ervan uitgaat dat elk collegelid zorg 

draagt voor zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Deze begroting toont dat overigens 

aan. Dank daarom aan het College en proficiat met de voorliggende begroting. 

 

De heer Pepijn Kennis (Agora): Het verslag is inderdaad zeer uitvoerig en de voorgaande 

sprekers hebben de belangrijkste vragen al gesteld. Ook ik wens de collega’s, de Diensten en 

de Administratie te bedanken, in het bijzonder alle terreinorganisaties die het geld dat ze 

dankzij deze begroting krijgen, inzetten om samen met de Brusselaars deze stad te bouwen. 

Deze begroting maakt dat mogelijk. De enkele wijzigingen vormen geen aardverschuiving. 

 

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit): Tijdens het opmaken van een begroting 

proberen we steeds zo goed mogelijk te voorspellen welke uitgaven er tijdens het komende 

jaar gemaakt zullen moeten worden, terwijl de omstandigheden en de noden veranderen. Dat 

maakt begrotingswijzigingen noodzakelijk. De werkelijkheid heeft ons wellicht opnieuw 

ingehaald, want vanochtend zit het Overlegcomité samen en zullen nieuwe maatregelen op 

vlak van Onderwijs, Zorg, Welzijn en Cultuur nodig zijn. Flexibiliteit blijft steeds geboden. 

De begrotingswijziging toont helder aan dat het College snel inspeelt op veranderende noden.  

 

Uit de voorliggende wijziging blijkt duidelijk dat ook een kleine overheid als de VGC de 

gevolgen van de coronacrisis voelt. Door de torenhoge energieprijzen is op veel posten extra 

budget nodig. Ik verheug me dan ook dat het College inzet op duurzaam energiegebruik, goed 

voor het klimaat en voor het VGC-budget. Enkele uitgaven zijn door de coronacrisis lager 

uitgevallen, bv. doordat activiteiten niet konden doorgaan. Anderzijds, blijft het College 

inspelen op nieuwe behoeften, zoals een digitaal aanbod of aandacht voor het mentaal welzijn 

van jongeren en ouderen.  

 

Ik zei het al in de commissie: veel dank aan de Administratie van de VGC en de Raad voor de 

heldere documenten die de raadsleden steeds op tijd kregen. Dit jaar zal extra uitdagend 

geweest zijn door de invoering van de meerjarenbegroting. We kijken uit naar de bespreking 

daarvan volgende week. 

 

Graag haal ik nog enkele nieuwe initiatieven in deze begrotingswijziging aan waar onze 

fractie erg tevreden mee is, zoals de aandacht voor het lezen. Er is geen stad waar talenkennis 

zo uitdagend en cruciaal is voor de toekomst van haar inwoners als Brussel. Daarom zijn we 
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tevreden met de middelen voor een eengemaakt bibliotheekbeleid en reglement. Lezen zal 

laagdrempeliger worden. 

 

Ook de nieuwe budgetten voor het mentaal welzijn van jongeren, waarbij de hulpverlening de 

jongeren opzoekt in plaats van omgekeerd, juichen we toe. De versterking van de 

buurtgerichte werking en de sociale economie van de lokale dienstencentra is een uitstekende 

evolutie, net als de bijkomende steun voor 5 scholen waar de uitval erg problematische 

niveaus bereikt. De VGC springt in de bres waar de Vlaamse overheid het laat afweten, zoals 

bij de Roma-werking of de ondersteuning van het netwerk van academies door vzw 

Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs.  

 

Volgende week krijgen we meer informatie over nieuwe VGC-middelen voor kinderopvang. 

Goed dat het College meer doet dan flankerend optreden. Het is in de eerste plaats aan de 

Vlaamse overheid om haar verantwoordelijkheid te nemen, want de VGC kan niet alle gaten 

vullen.  

 

Dank aan de werknemers van de VGC, de Administratie en op het terrein. De kwaliteit van 

hun werk valt op. Mijn fractie vindt het belangrijk dat het personeel in de beste 

omstandigheden kan werken. Het is dan ook goed om te zien dat de VGC een vernieuwend 

personeelsbeleid voert, denk bv. aan het beleid rond de elders verworven competenties 

(EVC).  

 

De sociale en vernieuwende reflex van dit College is duidelijk voelbaar in deze 

begrotingswijziging, die one.brussels-Vooruit volledig steunt. Veel succes met de aanpak van 

deze nieuwe fase van de coronacrisis. We mogen niemand loslaten. 

 

De heer Jan Busselen (PVDA): Ik bedank ook graag de Diensten voor het opgestelde 

document. 

 

Als oppositielid heb ik uiteraard opmerkingen bij deze begroting. Andere overheden hebben 

in 2021 enorme investeringen gedaan, omdat het geen normaal jaar was. Tijdens het tweede 

coronajaar ontstonden enorme noden: de vaccinatie in de scholen; psychosociale 

ondersteuning voor jongeren, leerlingen, gezinnen in armoede en voor alleenstaande ouders.  

 

Een aantal problemen bleef de kop opsteken. Er zijn 300 leerkrachten te weinig, het onderwijs 

worstelt nog steeds met plaatsgebrek en de armoede blijft toenemen. Het woord “armoede” 

komt zelfs niet voor in de tekst, het kinderarmoedeplan evenmin. Daar hadden we 220.500 

euro voor uitgetrokken, een te klein bedrag voor een stad als Brussel, waar kinderen op straat 

slapen. Natuurlijk moeten verschillende problemen worden aangepakt in samenwerking met 

andere overheden. Toch hoor ik vooral dat anderen hun verantwoordelijkheid niet op zich 

nemen. De schuld wordt bij hen gelegd, soms terecht, en dat wij, de VGC, te klein zijn. Ik kan 

me niet vinden in die manier van redeneren. Zichzelf buiten schot houden en op de borst 

kloppen voor wat we dan toch doen. Een overheid moet meer doen. Zeker als we vaststellen 

dat de investeringen van andere overheden ervoor zorgen dat daar grote begrotingsschulden 

ontstaan – niet omdat ze dat leuk vinden, maar omdat dat nodig is – en dat de begroting van 

de VGC stabiel blijft, alsof 2021 een jaar als een ander was. De VGC doet dat onder andere 

door 10 % van haar investeringen uit te stellen en door minder leningen aan te gaan. 

De heer Vanden Borre wees ook op vertraging bij de ontwikkeling van de site Pacheco. Op 

die manier blijft de VGC een adagio aanhouden van “Wij doen het goed, en als er iets fout 
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loopt, is het een andere overheid. Als wij niet aan de nood van de stad Brussel voldoen, dan is 

de reden daarvoor dat we te klein zijn.” Wij zullen dus uiteraard de begrotingswijziging 2021 

van de VGC niet steunen. 

 

Collegelid Sven Gatz: Ik dank alle raadsleden voor hun uiteenzettingen. De meer 

gedetailleerde bespreking van de begrotingswijziging heeft op een heel goede manier 

plaatsgevonden in de commissie. Ik heb dus niet zoveel nieuws gehoord. Ik zal nog op een 

aantal algemene politieke kritieken proberen te antwoorden.  

 

Het door mij beloofde document over de schuldcompensatie tussen de Cocof en de VGC op 

de Coovi-campus zou wel degelijk aan de Raad bezorgd zijn. We zullen het nogmaals 

nakijken, maar de gegevens zijn er en zullen misschien zelfs nog verrassen. Zo nodig zullen 

we ze opnieuw bezorgen. 

 

Ik wil een aantal zaken in perspectief plaatsen. Het is normaal dat wij als College van de VGC 

in eerste instantie naar de Vlaamse overheid kijken om samen te werken. We werken 

natuurlijk ook samen met de Brusselse overheden, zowel het Gewest als de gemeenten. 

Globaal gezien, ben ik van oordeel dat die samenwerking goed verloopt. Natuurlijk verloopt 

die op sommige momenten minder goed. Als we echter vaststellen dat ambitieuzere plannen 

nodig zijn voor de kinderopvang, dan proberen we daarvoor de nodige initiatieven te nemen. 

Daaruit mag niet worden afgeleid dat we in een gespannen verhouding staan met de Vlaamse 

overheid. Wie daarnet goed naar de Beleidsverklaring 2021-2022 heeft geluisterd, heeft 

gehoord dat de steun van de Vlaamse overheid daarin makkelijk 10 keer aan bod komt. Het is 

een genuanceerd verhaal. Uiteraard zijn er zelfs in een goede relatie altijd wat spanningen. 

We vinden dat we voor de kinderopvang een tandje moeten bijsteken en dat doen we ook. 

 

Voor wie aangeeft dat wij ons verschuilen achter het feit dat de VGC een kleinschalige 

instelling is, wil ik het toch even in perspectief plaatsen. Als men het aantal medewerkers van 

de VGC optelt, is dat ongeveer het equivalent van een ocmw van een grote Brusselse 

gemeente. Wees u daarvan bewust. Er zijn veel overheden in Brussel actief. Wij zijn niet 

klein, maar groot zijn we zeker niet. Betekent dat dat we ons verstoppen? Neen, we zoeken 

juist de meerwaarde in samenwerkingen met verschillende overheden. De 

armoedeproblematiek is toch wel uitvoerig aan bod gekomen in de Beleidsverklaring van 

daarnet – het is ook maar een vrij beperkte begrotingswijziging. We willen daar mee onze 

schouders onder zetten.  

 

Sommigen vragen ons om schulden te maken, maar wij mogen dat niet. Wij zijn een 

ondergeschikt bestuur, weliswaar sui generis, maar wij hebben geen fiscale competentie. 

Wanneer men schulden maakt en belastingen kan heffen, zit daar nog een bepaalde logica 

achter. Wij moeten evenwel onze begroting goedgekeurd krijgen, ook door de hogere 

overheid. Het is niet de bedoeling dat er schulden zijn. Met andere woorden, de begroting in 

evenwicht houden is een daad van goed bestuur, maar wij moeten dat ook doen, we zijn dat 

verplicht. Dit is niet het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie of een ander parlement. Het is toch een andere positie. 

 

Tot slot, werd er kritiek geuit op het doorschuiven van een aantal investeringen naar het 

volgende jaar. 10 % van de investeringen wordt niet dit jaar, maar volgend jaar gerealiseerd. 

Ze zullen dus wel degelijk worden doorgevoerd. Dat is niet abnormaal. Ik heb voor mijn 

sector, want het waren voornamelijk onderwijs- en administratieprojecten, daarover 
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toelichting gegeven in de commissie. Ik kan dat nog eens doen. Daar zijn over het algemeen 

zeer plausibele verklaringen voor. Het belangrijkste is dat die investeringen niet worden 

stopgezet, ze worden wel degelijk alsnog gedaan. Ook dat is weer een evenwicht vinden 

tussen enerzijds, daadkracht op het terrein, en anderzijds, ervoor zorgen dat de financiële 

gezondheid van de VGC op lange termijn overeind blijft.  

 

Ik hoop daarmee voldoende te zijn ingegaan op de meer kritische benaderingen van vooral de 

oppositie. Ik heb van op de banken van de meerderheid toch zeer veel geluiden gehoord die 

aangeven dat wij goede beslissingen nemen. Het echte debat zal gaan over de 

begrotingsopmaak van volgend jaar. Deze begrotingswijziging is zeer normaal in het kader 

van de beleidsdocumenten in relatie tot de Raad.  

 

- De algemene bespreking is gesloten. 

 

 

Stemming  

 

- Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het 

dienstjaar 2021 

 

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen. 

 

Het geheel van het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en 

B voor het dienstjaar 2021 wordt aangenomen met 10 stemmen tegen 5; 1 lid heeft zich 

onthouden. 
 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, 

Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Guy Vanhengel, Arnaud Verstraete, Khadija Zamouri, Fouad 

Ahidar 

Hebben neen gestemd: Jan Busselen, Dominiek Lootens-Stael, Cieltje Van Achter, Mathias 

Vanden Borre, Gilles Verstraeten 

Heeft zich onthouden: Pepijn Kennis 

 

 

MOTIE VAN OVEREENSTEMMING (R.v.O., art. 54) 

 

Stemming 

 

De motie van overeenstemming om te bevestigen dat de tabellen, gevoegd bij het ontwerp van 

verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2021, in 

overeenstemming zijn met de inhoud en de doelstellingen van die verordening en er als 

zodanig een integrerend deel van uitmaken, wordt aangenomen met 13 stemmen; 3 leden 

hebben zich onthouden.  

 

Hebben ja gestemd: Juan Benjumea Moreno, Carla Dejonghe, Soetkin Hoessen, Els Rochette, 

Hilde Sabbe, Lotte Stoops, Cieltje Van Achter, Mathias Vanden Borre, Guy Vanhengel, 

Arnaud Verstraete, Gilles Verstraeten, Khadija Zamouri, Fouad Ahidar 

Hebben zich onthouden: Jan Busselen, Pepijn Kennis, Dominiek Lootens-Stael 
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VRAAG OM UITLEG (R.v.O., art. 59) 

 

Projectoproep voor kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Begin oktober 2021 ondervroeg ik u reeds over de 

projectoproep voor kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur, die voortvloeit uit het Herstelplan 

Vlaamse Veerkracht. De VGC bezit een aantal infrastructuren die mogelijk onder de oproep 

vallen. Daarnaast gaf u mee dat jeugdorganisaties kunnen rekenen op de ondersteuning en de 

begeleiding van de VGC voor de opmaak van hun projectdossier.  

 

U gaf echter ook kritiek op de projectoproep. De aanpak van Vlaams minister Benjamin Dalle 

zou een breuk vormen met het eerdere beleid. U stelde: “De Vlaamse Gemeenschap zal met 

de VGC moeten samenwerken om jeugdinfrastructuur voor jeugdverenigingen te verbeteren.” 

De projectoproep zou ook te ingewikkeld zijn. Nochtans geldt die procedure voor alle 

Vlaamse jeugdorganisaties en lokale besturen, van Antwerpen tot Koekelare. Volgens u is er 

dus geen efficiënte beleidskeuze gemaakt. U hebt deze bezorgdheid overgemaakt aan Vlaams 

minister Benjamin Dalle, die u ook heeft geantwoord. Volgens hem werden uw kabinet en de 

Administratie wel degelijk betrokken bij het scherpstellen van de projectoproepen. Hij vroeg 

ook naar meer toelichting over de trendbreuk waar u het eerder over had.  

 

Uiterlijk op 1 december 2021 konden kandidaten een aanvraag indienen voor de eerste ronde 

van de projectoproep. Wat leverde de analyse van de VGC-infrastructuren op? Vallen die 

onder de projectoproep? Welke Brusselse jeugdorganisaties zijn van plan een aanvraag in te 

dienen of hebben dat ondertussen gedaan?  

 

Wat is uw reactie op de brief van Vlaams minister Benjamin Dalle met betrekking tot het feit 

dat de VGC wél vooraf betrokken was bij de projectoproepen? Hebt u de Vlaamse 

Brusselminister ondertussen al meer duidelijkheid kunnen geven over de “trendbreuk in het 

beleid”? 

 

Collegelid Pascal Smet: De VGC heeft een vrij volledig overzicht van de staat van de 

jeugdinfrastructuren in Brussel. Door de samenwerking met de vzw FIX worden 

jeugdinfrastructuren geregeld proactief bezocht en wordt de algemene staat van nabij 

opgevolgd. Vanuit de VGC wordt ook een werkgroep Jeugdinfrastructuur georganiseerd 

waarin een groot aantal jeugdorganisaties, al dan niet via hun koepel, vertegenwoordigd is.  

 

De informatie over de oproep werd op 23 september 2021 uitgestuurd en onmiddellijk 

verspreid via de vertrouwde kanalen van de VGC en via de VGC-Jeugddienst. De 

jeugdorganisaties uit Brussel zijn dan ook op de hoogte.  

 

De VGC heeft weet van een aantal bouwprojecten in voorbereiding. Een aantal kleinere 

dossiers beantwoorden evenwel niet aan de vooropgestelde criteria, vooral omdat die 

projecten een voornamelijk bovenlokaal karakter hebben. Een aantal grotere projecten – de 

zoektocht naar een locatie voor Jeugdhuis DAR, Volta vzw, Kuumba vzw, het jeugdproject in 

Ukkel – komen op zich wel in aanmerking, maar waren nog niet rijp tegen de eerste deadline. 

Hier wordt in samenspraak met de organisaties bekeken of het haalbaar is om voor de tweede 

deadline in juni 2022 een dossier in te dienen.  
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Wat de brief betreft, zeg ik voor alle duidelijkheid dat de VGC niet betrokken is geweest bij 

het uittekenen van de huidige projectoproep. Wel werden we ingelicht: we kregen eind 

september 2021 toelichting op het Centrumstedenoverleg, waar ook de Jeugddienst van de 

VGC deel van uitmaakt, en op vrijdag 15 oktober 2021 werd er vanuit het departement 

Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid een webinar via Teams georganiseerd. We 

hebben nog geen kans gehad om erover te praten, niet met de collegeleden onderling en niet 

met Vlaams minister Benjamin Dalle. Als er zich ergens een probleem stelt met ministers, 

verkies ik dat met hen rechtstreeks te bespreken. Daarom hadden we onze brief ook niet naar 

de Raad van de VGC gestuurd: ik bespreek het liever eerst onder ons, waarna we u later nog 

altijd kunnen inlichten. 

 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Ik onthoud dus dat er nog een 4-tal projecten in 

aanmerking zouden kunnen komen voor de projectoproep, maar dat die dossiers nog niet zijn 

ingediend. Hopelijk kan de VGC hier voldoende ondersteuning bieden bij de opmaak, zodat 

de tweede deadline wel kan worden gehaald. 

 

Over jeugdinfrastructuur en hoe die beter kan, hebben we al meermaals gediscussieerd. Op 

dat vlak is volgens mij wel degelijk verbetering mogelijk, maar wellicht hebt u daar een beter 

overzicht op. Haal alstublieft alles uit de kast om de organisaties aan te sporen, te begeleiden 

en te steunen bij hun aanvraag. Het geld ligt er namelijk, het is beschikbaar. Vlaanderen biedt 

die kans, maar natuurlijk moet er eerst een dossier worden ingediend, dat is niet meer dan 

normaal. 

 

Volgens mij voegt de hele polemiek tussen u en Vlaams minister Benjamin Dalle daar 

hoegenaamd niets constructiefs aan toe. U voert een klein oorlogje met Vlaanderen, maar dat 

heeft weinig om het lijf. Het is een storm in een glas water. Uw antwoord geeft mij echter de 

hoop dat de zaken kunnen worden uitgeklaard. Uiteindelijk zijn die organisaties gewoon heel 

erg gebaat met de middelen die vanuit Vlaanderen worden verstrekt.  

 

Collegelid Pascal Smet: Ik verkeer niet in staat van oorlog en we halen altijd alles uit de kast 

om de jeugdorganisaties te ondersteunen. Dat zult u ongetwijfeld ook van hen zo horen. 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

ACTUALITEITSVRAAG (R.v.O., art. 60) 

 

Mogelijke initiatieven van het College om ervoor te zorgen dat leerkrachten en 

personeelsleden van kinderopvang die in Brussel werken maar er niet wonen ook in 

Brussel hun boostervaccinatie kunnen krijgen 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Tijdens het overleg Volksgezondheid 

werd overeengekomen dat leerkrachten geen voorrang krijgen voor hun derde prik. Vlaams 

minister van Onderwijs Ben Weyts liet weten ontgoocheld te zijn en wil onderzoeken hoe hij 

het onderwijzend personeel toch sneller kan bedienen. Voor Brussel staat de nieuwe 

vaccinatieronde open voor alle plus-18-jarigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

wonen. 
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Tijdens de opstart van de eerste vaccinatieronde kon – weliswaar verkeerdelijk – iedereen die 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonde of werkte, geholpen worden in een Brussels 

vaccinatiecentrum. Dat leidde nog tot zure oprispingen bij Brussels collegelid voor 

Gezondheid Alain Maron, die er zich over beklaagde te moeten instaan voor de vaccinatie van 

mensen die buiten Brussel wonen. In deze nieuwe vaccinatieronde is dat niet het geval en zijn 

mensen de buiten Brussel wonen, de facto uitgesloten van vaccinatie in Brussel. 

 

Toch ben ik van oordeel dat een uitzondering op haar plaats is voor mensen die wel buiten 

Brussel wonen, maar een vitale functie in de hoofdstad vervullen. Ik denk dan in de eerste 

plaats aan leerkrachten en personeel van de kinderopvang, die gemeenschapsinstellingen zoals 

scholen en crèches in Brussel draaiende houden. Zij zouden zo snel mogelijk een derde 

vaccinatie moeten kunnen halen als zij dat wensen, ook eventueel in de stad waar ze werken, 

in onze hoofdstad dus. Ik hoef er geen tekeningetje bij te maken: als leerkrachten – zoals 

helaas al te vaak gebeurt – uitvallen om coronagerelateerde redenen, dan komen de scholen in 

de problemen. Het zou nuttig zijn dat de hoofdstad een tandje bijsteekt. Als VGC-College 

kunt u daar een belangrijke rol in spelen. 

 

Hoe kan het College ervoor zorgen dat leerkrachten en verzorgend personeel in de 

kinderopvang zo min mogelijk uitvallen en daarom, als ze dat wensen, zo snel en gemakkelijk 

mogelijk hun boosterprik in Brussel kunnen nemen? 

 

Is het College bereid die optie bij de GGC aan te kaarten en te verdedigen? 

 

Zijn er andere opties mogelijk om ervoor te zorgen dat dergelijke vitale medewerkers in de 

buurt van hun werk worden ingeënt, zodat ze zo min mogelijk tijd verliezen en zo snel 

mogelijk aan de beurt kunnen komen? 

 

Collegelid Sven Gatz: Zoals u weet, is de GGC bevoegd voor het vaccinatieprogramma in 

Brussel. De GGC bepaalt de vaccinatiestrategie en de uitvoering van het programma. De 

GGC moet zich daarvoor verplicht baseren op de aanbevelingen van de Hoge 

Gezondheidsraad en de beslissingen die genomen worden op de Interministeriële Conferentie 

(IMC) Volksgezondheid, waaraan alle ministers van Volksgezondheid deelnemen. Daarmee 

heb ik het algemene kader geschetst.  

 

Op die IMC werd onlangs beslist dat alle meerderjarigen in aanmerking komen voor een 

herhalingsdosis van het coronavaccin, de zogenoemde boosterprik. Er werd ook beslist dat de 

uitnodigingen zullen worden uitgestuurd volgens leeftijd en volgens type vaccin. Ook de 

Brusselaars zullen dus in leeftijdsvolgorde worden uitgenodigd. Toch geldt die uitnodiging in 

Brussel in feite veeleer als geheugensteuntje, want sinds afgelopen maandag, 29 november 

2021, staat Bruvax open voor alle plus-18-jarigen die zich met een derde prik willen laten 

vaccineren. Sinds maandag kunnen dus alle Brusselaars een afspraak maken via Bruvax of via 

het callcenter voor hun herhalingsdosis. De enige voorwaarde is dat er voldoende tijd 

verstreken is sinds het laatste vaccin.  

 

 

Dat betekent: 

 

-Voor wie een enkele dosis van Johnson & Johnson kreeg, moeten er minstens twee maanden 

tussen zitten; 
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-Kreeg u een tweede dosis van AstraZeneca, dan moet er vier maanden tussen zitten; 

-Was de tweede dosis van Moderna of Pfizer, dan moeten er zes maanden tussen zitten.  

 

Vanuit medisch oogpunt heeft het geen zin om de herhalingsdosis eerder toegediend te 

krijgen. De termijnen moeten hoe dan ook gerespecteerd worden, onafhankelijk tot welke 

doelgroep men behoort. Brusselaars kunnen zelf een afspraak maken, maar zullen daarnaast 

ook nog eens uitgenodigd worden. De GGC verstuurt die uitnodigingen in dalende leeftijd. 

 

Er wordt net zoals voor de eerste prik wel voorrang gegeven aan risicopatiënten, 65-plussers 

en zorgpersoneel. Zij kregen voorrang bij de eerste dosis en hebben daarom ook het snelst een 

herhalingsprik nodig. Op de IMC werd beslist dat leerkrachten en kinderverzorgers niet in 

aanmerking komen voor voorrang. Als ze Brusselaar zijn, kunnen ze uiteraard wel een 

afspraak maken via Bruvax als er voldoende tijd verstreken is sinds de vorige vaccinatie. 

Daarmee leven we de afspraken na die op de IMC werden gemaakt.  

 

In Vlaanderen gebeurt de vaccinatiecampagne voor de boosterprik wel via uitnodiging. Sinds 

gisteren wordt ook opnieuw de applicatie Qvax ingezet. De beoogde groepen kunnen 

daardoor eventueel vlugger aan de beurt komen, maar ook hier geldt dat het tijdsinterval 

tussen de tweede en de derde dosis gerespecteerd moet worden. Ik heb vastgesteld dat collega 

Ben Weyts mogelijk nog initiatieven op dat vlak wil nemen. We wachten af wat daaruit 

voortkomt. 

 

Het klopt dat enkel Brusselaars zich in Brussel kunnen laten vaccineren. Dat heeft nu eenmaal 

te maken met de afspraken die daarrond gemaakt zijn. De Gemeenschappen staan in voor de 

vaccinatie, en mensen worden gevaccineerd op de plaats waar ze wonen. Ik meen me te 

herinneren dat daarop in de eerste vaccinatieronde enkel een uitzondering werd gemaakt voor 

politieagenten, niet voor andere groepen. Zowel Brussel als Vlaanderen zet alles op alles om 

de boosterprik in goede banen te leiden en zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te 

vaccineren. In dat verband wil ik benadrukken dat het probleem van het tekort aan vaccins 

zich nu niet meer stelt. Nu zijn er wel genoeg, en dat zal ons zeker vooruithelpen. 

 

Ik geef ten slotte mee dat de vaccinatiecentra van de GGC opnieuw klaar staan om de 

bevolking massaal te ontvangen. De capaciteit is vergelijkbaar met die in mei 2021. Daarnaast 

blijft natuurlijk ook voldoende capaciteit over voor de toediening van eerste dosissen, wat bij 

sommigen ook nog moet gebeuren. Basisbescherming blijft uiteraard belangrijk. 

 

Daarmee hoop ik u een antwoord gegeven te hebben, al kan ik me voorstellen dat het niet het 

antwoord was waarop u hoopte. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang): Ik had inderdaad op een ander 

antwoord gehoopt, vooral nu we weten dat er geen gebrek aan vaccins is. Er is voldoende 

capaciteit. 

 

Vlaanderen zal er vast niet om rouwen als Brussel zou bijspringen om de leerkrachten die in 

het Brusselse onderwijs staan, met voorrang te vaccineren. Ook in Brussel zou er niemand om 

rouwen, integendeel: het is immers ook in ons belang om ervoor te zorgen dat we maximaal 

het personeel in onze scholen aan de slag kunnen houden, zodat de scholen maximaal open 

kunnen blijven, voor zover de situatie dat toelaat. We moeten ons dus voluntaristisch tonen. 

Niemand zou er boos om zijn. 
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Daarom durf ik te hopen dat het College er bij de GGC op aandringt om een uitzondering te 

maken, in eerste instantie voor de verzorgers in de kinderopvang en het onderwijzend 

personeel. Volgens mij zou dat overigens in principe kunnen worden uitgebreid naar andere 

vitale functies in onze samenleving. U verwees al naar de politie, we kunnen ook denken aan 

de brandweer en dergelijke meer. Het gaat hier om mensen die vaak buiten Brussel wonen, 

maar een groot deel van hun dag in Brussel doorbrengen en onze Brusselse maatschappij op 

de rails houden. Daar zouden we een tandje moeten kunnen bijsteken. Niemand zou ons dat 

kwalijk nemen. 

 

– Het incident is gesloten. 

 

 

- De vergadering wordt om 11.15 uur gesloten. 

- De Raad gaat tot nadere bijeenroeping uiteen. 
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BIJLAGEN 

 

 

Commissievergaderingen - verslagen 

 

Commissie voor het Reglement van 29 oktober 2021 

- Verslag uitgebracht door mevrouw Soetkin Hoessen betreffende het voorstel  

tot wijziging van artikelen 29, 60, 61 en 62 van het Reglement van Orde van  

de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 3 (2021-2022) – Nr. 4 

 

Commissie voor het Reglement van 29 oktober 2021 

- Verslag uitgebracht door mevrouw Khadija Zamouri betreffende het voorstel  

tot wijziging van artikel 3, 1 van het Reglement van Orde van de Raad van de  

Vlaamse Gemeenschapscommissie 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 3A (2021-2022) – Nr. 2 

 

Commissie voor het Reglement van 29 oktober 2021 

- Verslag uitgebracht door mevrouw Els Rochette betreffende het voorstel  

tot wijziging van artikel 62 van het Reglement van Orde van de Raad van  

de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 3B (2021-2022) – Nr. 2 

 

Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van 9 november 2021 

- Verslag uitgebracht door mevrouw Carla Dejonghe betreffende de hoorzitting over de  

nieuwe convenanten tussen de VGC en de vzw’s gemeenschapscentra 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 791 (2021-2022) – Nr. 1 

 

Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid 

van 23 november 2021 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van 

de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2021 

Bespreking en stemming 

SAMENVATTEND VERSLAG  

– Stuk 6 (2021-2022) – Nr. 2 

 

 

 

Schriftelijke vragen – Indiening 

 

Er werd een schriftelijke vraag ingediend door mevrouw Bianca Debaets. 
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TREFWOORDENREGISTER 

 

Actualiteitsvraag 

  Zie - Mogelijke initiatieven van het College om er voor te zorgen dat leerkrachten en  

           personeelsleden van kinderopvang die in Brussel werken maar er niet wonen ook in    

           Brussel hun boostervaccinatie kunnen krijgen 

 

Beleidsverklaring 2021-2022 

- Toelichting, blz. 3 

 

Mogelijke initiatieven van het College om er voor te zorgen dat leerkrachten en  

personeelsleden van kinderopvang die in Brussel werken maar er niet wonen ook  

in Brussel hun boostervaccinatie kunnen krijgen, blz. 22 

 

Motie van overeenstemming 

- Stemming, blz. 20 

 

Ontwerp van begroting tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het 

dienstjaar 2021 

- Bespreking, blz. 14 

- Stemming, blz. 20 

 

Projectoproep voor kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur, blz. 21 

 

Vraag om uitleg 
  Zie - Projectoproep voor kwaliteitsvolle jeugdinfrastructuur 

 

 

 

 

 


