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De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft in
het zittingsjaar 2012-2013 een boeiend parlementair jaar beleefd.
De parlementaire activiteiten van de raadsleden zijn ﬂink toegenomen, zoals uit dit jaarverslag blijkt. In alle domeinen van het
Vlaams-Brussels gemeenschapsleven neemt de VGC het voortouw:
onderwijs en vorming, cultuur, jeugd en sport, media, gezondheid, gezin en welzijn.
De Raad van de VGC heeft vooral oog voor de gevolgen van de demograﬁsche evolutie
in het Brussels hoofdstedelijk gewest: hoe kunnen we de toenemende jonge bevolking
van Brussel kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs blijven aanbieden? Waar vinden we
bijkomende middelen om voor meer kinderopvang te zorgen? Wat kunnen we extra doen
voor de groeiende groep Nederlandstalige senioren? Hoe willen we de Nederlandstalige
cultuur laten uitstralen in de kosmopolitische wereldstad Brussel?
Belangrijk is de vernieuwde dialoog die de Raad van de VGC is aangegaan met het Vlaams
Parlement. Meer dan ooit is het nodig dat Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse parlementsleden samen grondig nadenken over de betekenis van Brussel voor Vlaanderen. De
VGC en de Vlaamse overheid zijn natuurlijke partners voor het Vlaams gemeenschapsbeleid in de hoofdstad. Vanuit dit perspectief is het bijzonder nuttig dat de meeste Vlaamse
ministers hun beleid voor Brussel zijn komen toelichten in de Raad van de VGC.
Voorts wil ik de baanbrekende rol onderstrepen die de Raad van de VGC speelt met zijn
educatieve, informatieve en vormende initiatieven voor jongeren en volwassenen. Steeds
meer groepen uit Vlaanderen en uit andere regio’s vinden de weg naar ons huis. Op die
manier leren ze niet alleen de werking van de parlementaire democratie van binnenuit
kennen, maar ze ontdekken ook Brussel in al zijn veelzijdigheid. Jaarlijks ontvangt de
Raad van de VGC zo’n 10.000 bezoekers. Als kleinste parlement van het land zijn we daar
terecht trots op.
De komende jaren zal de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zich blijven inzetten voor al wie een beroep doet op de dienstverlening van de Nederlandstalige gemeenschap in onze bruisende hoofdstad Brussel.
Jean-Luc Vanraes
Voorzitter
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HOOFDSTUK I
Samenstelling en structuur
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1. Samenstelling
Raad
Bij de gewestverkiezingen worden in het Brussels hoofdstedelijk gewest 89 parlementsleden verkozen, onder wie 17 Nederlandstalige die samen de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie vormen.

Open Vlaamse Liberalen en Democraten4 zetels
6

Jean-Luc Vanraes
Els Ampe
<fractievoorzitter tot 8 maart 2013>

René Coppens
Carla Dejonghe, fractievoorzitter
<vanaf 8 maart 2013>

hdX^Va^hi^hX]ZeVgi^_VcYZgh4 zetels

Elke Roex
Fouad Ahidar
<fractievoorzitter tot 1 december 2012>

Jef Van Damme, fractievoorzitter
<vanaf 1 december 2012>

Sophie Brouhon

JA ARVER SL AG 2012 - 2013

8]g^hiZc"9ZbdXgVi^hX]ZcKaVVbh3 zetels
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Bianca Debaets
Walter Vandenbossche
Brigitte De Pauw, fractievoorzitter

<gdZc2 zetels

Annemie Maes
Elke Van den Brandt, fractievoorzitter
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KaVVbhZ9ZbdXgViZc2 zetels

Greet Van Linter, fractievoorzitter
Johan Demol
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KaVVbh7ZaVc\1 zetel

Dominiek Lootens-Stael, fractievoorzitter

C^Zjl"KaVVbhZ6aa^Vci^Z1 zetel

Paul De Ridder, fractievoorzitter
Open Vld, CD&V en Groen maken deel uit van de meerderheid.
De oppositie wordt gevormd door Sp.a, Vlaamse Democraten, Vlaams Belang en N-VA.
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College
De Brusselse Regering telt 8 leden: 5 ministers (3 Franstalige + 2 Nederlandstalige)
en 3 staatssecretarissen (2 Franstalige + 1 Nederlandstalige).
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld uit 3 leden:
de twee Vlaamse ministers en de Vlaamse staatssecretaris van de Brusselse Regering.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel is bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting.
Collegelid Brigitte Grouwels is bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium.
Collegelid Bruno De Lille is bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken.

9

Brigitte Grouwels
Guy Vanhengel
Bruno De Lille

Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd,
Gelijke Kansen en Brussel, is in de Vlaamse Regering
aangeduid om de werkzaamheden van het College
met raadgevende stem op te volgen.
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2. Structuur
Het Reglement van Orde bepaalt dat de Raad bij het begin van ieder zittingsjaar uit zijn
leden een voorzitter, een ondervoorzitter en 5 secretarissen benoemt. Samen vormen
zij het Bureau.

Voorzitter
Jean-Luc Vanraes werd bij de openingszitting van 19 oktober 2012 bevestigd in zijn
voorzittersfunctie. Hij leidt de werkzaamheden van de Raad, het Bureau en het Uitgebreid Bureau en treedt naar buiten als ofﬁciële vertegenwoordiger van de Raad.
10

Bureau
Het Bureau fungeert als dagelijks bestuur van de Raad, is verantwoordelijk voor de
administratie en de ﬁnanciën van de Raad, de benoeming van het personeel en het
toezicht op de werking van de grifﬁe.
De samenstelling van het Bureau, vastgelegd in de openingszitting op 19 oktober 2012,
werd een eerste maal gewijzigd in de plenaire vergadering van 30 november 2012, door
een secretariswissel tussen Jef Van Damme en Fouad Ahidar per 1 december 2012 en
een tweede maal op 15 maart 2013 door een secretariswissel tussen Carla Dejonghe en
René Coppens.
Samenstelling van het Bureau van 19 oktober 2012 tot en met 17 oktober 2013:
Voorzitter
Jean-Luc Vanraes (Open Vld)
Ondervoorzitter

Annemie Maes (Groen)

Secretarissen

Jef Van Damme (sp.a) <tot 1 december 2012>
Fouad Ahidar (sp.a) <vanaf 1 december 2012>
Bianca Debaets (CD&V)
Johan Demol (Vlaamse Democraten)
Carla Dejonghe (Open Vld) <tot 15 maart 2013>
René Coppens (Open Vld) <vanaf 15 maart 2013>
Sophie Brouhon (sp.a)

Vergaderfrequentie:
2012-2013

AANTAL VERGADERINGEN
16

AANTAL VERGADERUREN
6.32 uur

Voor de regeling van de politieke werkzaamheden, zoals het vastleggen van de agenda
van de plenaire vergaderingen en commissiebijeenkomsten, wordt het Bureau bijgestaan
door de fractievoorzitters van de erkende politieke fracties.
Samen vormen zij het Uitgebreid Bureau.
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Uitgebreid Bureau

Fouad Ahidar en Jef Van Damme wisselden de stoel van sp.a-fractievoorzitter op
1 december 2012.
Bij Open Vld gaf Els Ampe het fractievoorzitterschap door aan Carla Dejonghe op 8 maart
2013.
Samenstelling van het Uitgebreid Bureau in het zittingsjaar 2012-2013:
Voorzitter
Jean-Luc Vanraes (Open Vld)
Ondervoorzitter

Annemie Maes (Groen)

Secretarissen

Jef Van Damme (sp.a) <tot 1 december 2012>
Fouad Ahidar (sp.a) <vanaf 1 december 2012>
Bianca Debaets (CD&V)
Johan Demol (Vlaamse Democraten)
Carla Dejonghe (Open Vld) <tot 15 maart 2013>
René Coppens (Open Vld) <vanaf 15 maart 2013>
Sophie Brouhon (sp.a)

Fractievoorzitters

Els Ampe (Open Vld) <tot 8 maart 2013>
Carla Dejonghe (Open Vld) <vanaf 8 maart 2013>
Fouad Ahidar (sp.a) <tot 1 december 2012>
Jef Van Damme (sp.a) <vanaf 1 december 2012>
Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
Brigitte De Pauw (CD&V)
Elke Van den Brandt (Groen)
Greet Van Linter (Vlaamse Democraten)
Paul De Ridder (N-VA)

Vergaderfrequentie:
2012-2013

AANTAL VERGADERINGEN
16

AANTAL VERGADERUREN
16.04 uur
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HOOFDSTUK II
Politieke activiteiten
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1. Inhoudelijke analyse
Ontwerpen en voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, beleidsverklaringen, beleidsnota’s en -plannen, moties van aanbeveling en van afkeuring, discussienota’s, interpellaties, vragen en vragen om uitleg,… worden door het Uitgebreid
Bureau geagendeerd voor een commissievergadering of rechtstreeks doorverwezen naar
de plenaire vergaderingen.
Naast het voorbereidend werk omtrent ontwerpen en voorstellen van verordening,
voorstellen van resolutie,… worden er in commissiebijeenkomsten regelmatig hoorzittingen en terreinbezoeken op de agenda geplaatst.

14
In de plenaire vergaderingen wordt vaak ook aandacht besteed aan algemene beleidsaspecten en de werking van de andere Brusselse en Belgische parlementaire assemblees.

Plenaire vergaderingen
De datum van de jaarlijkse openingszitting is bij wet vastgelegd op de vrijdag volgend op
de 3e woensdag van de maand oktober.
Het zittingsjaar 2012-2013 ging van start op 19 oktober 2012.
In totaal werden 15 bijeenkomsten georganiseerd.

Stemming bij
handopsteking

26 oktober 2012 - ochtend
Mededelingen – Ontwerp van verordening: Erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele
verenigingen [Stuk 484 (2012-2013) - Nrs.1 en 2] – Ontwerp van verordening: de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra [Stuk 485 (2012-2013) - Nrs.1 tot 4] – Voorstel
tot wijziging Reglement van Orde [Stuk 3 (2012-2013) - Nrs.1+addendum en 2] – Aanpassing personeelsstatuut permanente diensten van de Raad – Actualiteitsdebat: de Cocofklacht tegen het Vlaams decreet Kinderopvang – Actualiteitsvraag: overheveling van Elishout naar Gemeenschapsonderwijs
16 november 2012 - ochtend
Interpellaties: de Brede School, pesten op school, inspraaktraject Stadspiratie – Vragen:
de culturele broedplaats voor jongeren, hervorming van de Brusselse jeugdhuizencentra
– Actualiteitsdebat: de gevolgen van het tekort aan Nederlandstalige artsen in Brussel
30 november 2012 - ochtend
Wijziging samenstelling Bureau – Ontwerp van verordening: Begrotingswijziging 2 en B
voor 2012 [Stuk 6 (2012-2013) - Nrs.1 en 2] – Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de VGC voor 2008-2013 in uitvoering van het decreet tot vaststelling
van de regels inzake werking en verdeling van het Stedenfonds - Addendum 3 [Stuk 487
(2012-2013) - Nr.1] – Aanpassing personeelsstatuut permanente diensten van de Raad –
Interpellatie: voorbereiding Stedenfonds III – Actualiteitsdebat: HUB-incident omtrent
verklede studenten – Vragen: surveyonderzoek over aantrekkelijkheid van Brussel en de
kwaliteit van het voorzieningenaanbod, publicatie Opbouwwerk Brussel bij gemeenteraadsverkiezingen, inschrijfgelden in Brussels kunstenonderwijs, de taskforce Onderwijs
Brussel, Bruxitizen
14 december 2012 - ochtend
Ontwerp van verordening: Begroting voor 2013 [Stuk 5 (2012-2013) - Nrs.1<+errata> tot 6]
– Actualiteitsvraag: spijbelgedrag bij kleuters in Brussel
25 januari 2013 - ochtend
Interpellaties: negatieve weerslag op het VGC-imago door geﬁnancierde verenigingen met
discriminatoir ledenbeleid, de kinderopvang – Vragen: onthaal van nieuwe leraren, de
website woneninbrussel.be – Actualiteitsvragen: uitspraken van de collegevoorzitter over 50
nieuwe Brusselse scholen en de kennis van het Nederlands, tijdelijke sluiting van de HOB
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19 oktober 2012 - ochtend
Opening zitting 2012-2013 – Benoeming Bureau – Toespraak voorzitter – Mededelingen –
Beleidsverklaring 2012-2013 van het VGC-College [Stuk 4 (2012-2013) - Nr.1]

15
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8 februari 2013 - ochtend
Samengevoegde interpellaties: de hervorming van de Brusselse gemeenschapscentra en
het convenant tussen hen en de VGC – Samengevoegde interpellatie en vraag om uitleg:
het gebruik van het Nederlands buiten de school(m)uren en het Marokkaans en Turks in
de scholen – Interpellatie: alternatieven voor het zwembadentekort in het noordwesten
van Brussel – Vragen: opvolging van de Staten-Generaal Woonzorg, stadsvernieuwingsprojecten van het Vlaams Stedenbeleid
1 maart 2013 – ochtend
Ontwerp van verordening: Vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2011 [Stuk 7
(2012-2013) - Nrs.1 en 2] – Samengevoegde interpellaties: het statuut van Brussel, het belang hiervan voor Vlaanderen en voor het Nederlandstalig onderwijs – Interpellatie: inschrijvingen in kleuter- en basisonderwijs – Actualiteitsvragen: teloorgang woonzorgproject in
Koekelberg, omvorming cultuurwaardebon – Vraag: dagcentra voor ongeneeslijk zieke mensen
15 maart 2013 - ochtend
Moties van aanbeveling: het statuut van Brussel en het belang hiervan voor Vlaanderen
en voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel [Stuk 495 (2012-2013) - Nr.1] en [Stuk
496 (2012-2013) - Nr.1] – Interpellatie: sportbeleid – Vraag om
uitleg: pleegzorg – Vragen: brandveiligheid in Brusselse scholen,
culturele samenwerking tussen Brussel en de Rand, stiltegebieden,
nijpend tekort aan kunstenaarsateliers, biologische zwemvijvers,
jeugdherberg Bruegel en een eventueel bijkomend jeugdverblijf in
Brussel
29 maart 2013 - ochtend
Samengevoegde interpellatie en vraag: het Seniorencentrum –
Interpellaties: het convenant tussen VGC en de gemeenschapscentra,
interculturalisering van de zorg, implicaties van het Vlaams inburgeringbeleid in Brussel, het Stedenfonds – Actualiteitsvraag:
het College-standpunt omtrent het hoofddoekenverbod bij VGCpersoneel
26 april 2013 - ochtend
Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2008-2013: Voortgangsrapport
2010-2012 [Stuk 503 (2012-2013) - Nr.1] – Samengevoegde interpellatie en vraag: planning en programmering van nieuwe kinderopvangplaatsen – Actualiteitsdebat: de Vlaamse zorgverzekering
– Vraag om uitleg: lerarentekort in Brussel – Actualiteitsvragen:
radicaliserende jongeren in Brusselse scholen, onthaalmoment voor
nieuwe Brusselaars – Vraag: toeristisch informatiepunt USE-IT
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24 mei 2013 - ochtend
Ontwerpen van verordening: een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn
[Stuk 506 (2012-2013) - Nrs.1 tot 4], een overkoepelend kader voor subsidies binnen het
beleidsdomein Gezin [Stuk 507 (2012-2013) - Nrs.1 tot 4], wijziging van de verordening
houdende de oprichting van een begrotingsfonds kinderdagverblijven [Stuk 508 (20122013) - Nrs.1 tot 4] – Actualiteitvraag: de basisﬁnanciering voor personen met een handicap in Brussel – Interpellaties: het behalen van de eindtermen door Nederlandstalige
leerlingen in Brusselse scholen, het beroepenhuis – Vragen: de werking van de adviesraad Cultuur en andere adviesraden, het zwembad van de VUB
7 juni 2013 - ochtend
Interpellaties: Brede Schoolprojecten, Stedenfonds III, verplichte inburgering in Brussel,
het personeelsplan – Actualiteitsvraag: ontslagen van tijdelijk tewerkgestelden bij Coovi
– Vragen: 11 juliviering 2013, onthaalouders, de opmars van nieuwe drugs, taskforce
Onderwijs Brussel – Samengevoegde vragen: ﬁnanciële ondersteuning en samenwerking
met de lokale besturen
21 juni 2013 - ochtend
Ontwerp van verordening: Begrotingswijziging 1 en A voor 2013 [Stuk 6A (2012-2013) Nrs.1 tot 4] – Interpellatie: infrastructuur van de gemeenschapscentra – Actualiteitsvragen: de convenanten met de gemeenschapscentra, het personeelsplan, het transitieplan
kinderopvang – Vragen: nieuwe convenant met het Roodebeekcentrum, de leerkrachtencampagne, problematiek van luxeschoolverzuim, het niet langer aanbieden van ARD en
ZDF door Belgacom

JA ARVER SL AG 2012 - 2013

5 juli 2013 - ochtend
Discussienota: Puzzel Brussel geeft kinderen en jongeren een stem 2012-2013 [Stuk 512
(2012-2013) - Nr.1] – Interpellatie: hervorming van de cultuurwaardebon – Actualiteitsvragen: uitspraak van de Vaste Cultuurpactcommissie omtrent onaanvaardbare discriminatoire houding van De Rinck, de convenanten met de gemeenschapscentra, speelplein
Sippelberg – Vraag om uitleg: ondersteuning voor vroedvrouwen – Vragen: Plan 20102020 voor het Kind en de Jongere, wijkwerkingen, voorportaalprojecten
Van elke plenaire vergadering wordt een Integraal Verslag opgemaakt met het volledige
relaas van de debatten. Een beperkt team van redacteuren en revisoren, onder leiding
van directeur Bert Maes, werkt de voorlopige versie af binnen de 4 uur.
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De dienst wetgeving pikt hier onmiddellijk na afloop van de vergadering
op in om de teksten na te lezen, te verbeteren en waar nodig aan te vullen.
Nog voor de avond valt is de voorlopige versie van het verslag consulteerbaar op
www.raadvgc.be. De deﬁnitieve versie wordt doorgaans een vijftal kalenderdagen later
digitaal verspreid en op de website geplaatst.
Tijdens het weekend volgend op een plenaire vergadering, zendt tvbrussel een samenvatting van de debatten uit. Zowel op zaterdag als op zondag – telkens om 10.00 uur
en om 14.00 uur – kunnen de Brusselaars de opnames bekijken, die ook terug te vinden
zijn op www.raadvgc.be.
In het zittingsjaar 2012-2013 kwam de Raad 3 maal samen in besloten plenaire vergadering. Op 30 november en 14 december 2012 werden de begrotingswijziging 1 voor 2012 en
de begroting 2013 van de Raad besproken en goedgekeurd. De rekening 2012 van de
Raad en de rekening van het Reservefonds werden goedgekeurd in de bijeenkomst van
21 juni 2013. De notulen van de besloten plenaire vergaderingen worden bewaard bij de
grifﬁe en zijn niet consulteerbaar door externen.

Elke commissie wordt samengesteld uit een beperkt aantal VGC-raadsleden volgens het
principe van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties en behandelt die
onderwerpen die onder haar bevoegdheid vallen.
De commissieverslagen [Stukken] worden gedrukt, op de website van de Raad gepubliceerd
en naar een ongelimiteerd bestand van geïnteresseerde correspondenten verstuurd per mail.
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Commissies

Het aantal commissies, hun benaming, samenstelling en bevoegdheden worden door de
Raad bepaald, op voorstel van het Uitgebreid Bureau.
Voor de legislatuur 2009-2014 werden 6 commissies geïnstalleerd.
19
COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN, BEGROTING EN MEDIA

Bevoegdheid
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media behandelt de begroting, begrotingswijzigingen, de rekening, het communicatie- en mediabeleid, ambtenarenzaken en alle andere algemene onderwerpen.
Samenstelling
Voorzitter

Jean-Luc Vanraes (Open Vld)

Ondervoorzitter

Annemie Maes (Groen)

Vaste leden
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

Jean-Luc Vanraes
Fouad Ahidar
Walter Vandenbossche
Annemie Maes
Johan Demol

Plaatsvervangers
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

René Coppens
Sophie Brouhon
Brigitte De Pauw
Elke Van den Brandt
Greet Van Linter
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Werking
De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media vergaderde in het
zittingsjaar 2012-2013 in het totaal 10 maal openbaar en 2 keer besloten.
Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor
2012 [Stuk 6 (2012-2013) - Nrs.1 en 2] werd besproken en ter stemming voorgelegd in de
bijeenkomst van 26 november 2012.
Een hoorzitting omtrent de voorbereiding van Stedenfonds III was aan de orde op
28 november 2012. De gastsprekers, An De Scheemaecker van de Brusselse Raad voor
het Leefmilieu, Alain Storme van Samenlevingsopbouw Brussel en Jan Hertecant, directeur van de Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad, gaven elk hun visie op de globale,
transversale en collectieve aanpak bij de voorbereiding van Stedenfonds III. Na hun
uiteenzettingen werd nog vinnig gedebatteerd tussen de raadsleden en de deskundigen.
[Stuk 489 (2012-2013) - Nr.1]

Jan Hertecant

An De Scheemaecker

Alain Storme

Het ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar
2011 [Stuk 7 (2012-2013) - Nrs.1 en 2] werd voorgelegd en goedgekeurd in de bijeenkomst
van 25 februari 2013.
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De bespreking en de stemmingen over de begroting voor het dienstjaar 2012 en de amendementen hierbij, vulden de agenda op maandag 10 en dinsdag 11 december 2012. [Stuk
5 (2012-2013) - Nrs.1<+errata> tot 6]

Een vraag over het investeringsplan 2011-2015 voor collegevoorzitter Guy Vanhengel en
eentje over het bereik van de Vlaams-Brusselse media voor collegelid Brigitte Grouwels,
kwamen aan bod op 13 maart 2013. [Stuk 499 (2012-2013) - Nr.1]
21
In het kader van de beleidsovereenkomst Stedenfonds II, organiseerde de VGC een grootschalige bevraging bij de Brusselaars over de aantrekkelijkheid van Brussel en hun perceptie op de stad als leefstad.
Op 25 maart 2013 werd de survey voorgesteld in aanwezigheid van het voltallige VGCCollege. Socioloog Jan Verbelen, coördinator van de Meet- en Weetcel, situeerde het
onderzoekskader en gaf tekst en uitleg bij de opbouw en de resultaten van de enquête.
Nadien ontspon zich een uitvoerig debat dat aan het einde om uitdieping vroeg.
[Stuk 501 (2012-2013) - Nr.1]
In de vergadering van 22 april 2013 kwam een interpellatie aan bod
die opnieuw peilde naar verdere resultaten van de genoemde ‘tevredenheidsenquête’. [Stuk 504 (2012-2013) - Nr.1]
Meteen werd besloten rond dit thema een afrondende commissiebijeenkomst te organiseren op 21 mei 2013, waar nogmaals verduidelijkingen konden bijgestuurd worden.
[Stuk 501 (2012-2013) - Nr.2]
Met een oordeelkundig overleg omtrent het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het
dienstjaar 2013 [Stuk 6A (2012-2013) - Nrs.1 tot 4] rondde de commissie op 18 juni 2013 haar werkzaamheden voor 2012-2013 af.
Besloten commissievergaderingen vonden plaats op 26 november
2012 en op 18 juni 2013.
Hier kwamen de begrotingsstukken van de Raad aan bod: de begrotingswijziging 1 voor 2012, de begroting 2013, de rekening 2012 en
de rekening van het Reservefonds.
Jan Verbelen
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COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT

Bevoegdheid
Het Reglement van Orde regelt de hele werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze commissie werd in het leven geroepen voor de behandeling van
alle voorstellen tot wijziging van dit Reglement van Orde.
Samenstelling
Deze commissie is samengesteld uit de leden van het Uitgebreid Bureau.
Voorzitter

Jean-Luc Vanraes (Open Vld)

Ondervoorzitter

Annemie Maes (Groen)

Secretarissen

Jef Van Damme (sp.a) <tot 1 december 2012>
Fouad Ahidar (sp.a) <vanaf 1 december 2012>
Bianca Debaets (CD&V)
Johan Demol (Vlaamse Democraten)
Carla Dejonghe (Open Vld) <tot 15 maart 2013>
René Coppens (Open Vld) <vanaf 15 maart 2013>
Sophie Brouhon (sp.a)

Fractievoorzitters

Els Ampe (Open Vld) <tot 8 maart 2013>
Carla Dejonghe (Open Vld) <vanaf 8 maart 2013>
Fouad Ahidar (sp.a) <tot 1 december 2012>
Jef Van Damme <vanaf 1 december 2012>
Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
Brigitte De Pauw (CD&V)
Elke Van den Brandt (Groen)
Greet Van Linter (Vlaamse Democraten)
Paul De Ridder (N-VA)
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Werking
Het voorstel tot wijziging van artikelen 15, 16, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 56, 59, 60, 61, 63, 67
en 73 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
werd besproken en goedgekeurd in de enige commissievergadering op 22 oktober 2012.
[Stuk 3 (2012-2013) - Nrs.1 <+addendum> en 2]
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SAMENWERKINGSCOMMISSIE MET DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

De samenwerking tussen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de
6 Vlaamse volksvertegenwoordigers die in Brussel gekozen zijn, werd in het Reglement
van Orde van de Raad verankerd door de oprichting van de Samenwerkingscommissie.
Bevoegdheid
De Samenwerkingscommissie heeft tot doel overleg en coöperatie tussen de Raad en de
Brusselse Vlaamse volksvertegenwoordigers te verzekeren.
Samenstelling
Voorzitter

Jean-Luc Vanraes (Open Vld)

Ondervoorzitter

Annemie Maes (Groen)

VGC-Raad
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten
Vlaams Belang
N-VA

Els Ampe, René Coppens, Carla Dejonghe, Jean-Luc Vanraes
Fouad Ahidar, Sophie Brouhon, Elke Roex, Jef Van Damme
Bianca Debaets, Brigitte De Pauw, Walter Vandenbossche
Annemie Maes, Elke Van den Brandt
Johan Demol, Greet Van Linter
Dominiek Lootens-Stael
Paul De Ridder
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Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest
Open Vld
Ann Brusseel, Khadija Zamouri
sp.a
Yamila Idrissi
CD&V
Paul Delva
Groen
Luckas Vander Taelen
Onafhankelijke
Erik Arckens
Werking
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen,
mocht op 12 november 2012 de spits afbijten in deze commissiewerking.
Een uiteenzetting over de toepasbaarheid in Brussel van het nieuwste
Vlaams decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en
peuters lokte heel wat toehoorders.
In zijn betoog belichtte de minister stapsgewijs de doelstellingen en de regelgevende elementen van het 9 hoofdstukken tellende decreet. Vanuit de bezorgdheid over de grote nood aan extra kinderopvang in Brussel, werd de gastspreker in het debat achteraf nadrukkelijk door de commissieleden aan de tand
gevoeld omtrent zijn intenties dienaangaande. [Stuk 488 (2012-2013) - Nr.1]
Jo Vandeurzen
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Eric Verrept

Pascal Smet

Een maand later op 12 december 2012 werd het voornemen uit
het vorige zittingsjaar waargemaakt om samen met de voorzitter en de leden van het Vlaams Parlement een hoorzitting
te organiseren over het eindrapport van de taskforce Brussel.
Van de aangezochte sprekers nam enkel Eric Verrept, leidend
ambtenaar van de VGC-administratie, het woord om allereerst enige verheldering te geven bij de samenstelling, de
werking en vooral de doelstellingen van de taskforce Brussel.
Vervolgens verduidelijkte hij schematisch de knelpunten en
voorstellen tot oplossing die het eindrapport behandelt. De
focus lag hierbij niet in het minst bij de regierol van de VGC
in het Vlaamse gemeenschapsbeleid voor Brussel. In de hierop
volgende bespreking legden zowel de VGC-raadsleden als de
Vlaamse volksvertegenwoordigers de nadruk op het belang van
samenwerking tussen de 2 overheden om de Brusselse ambities
binnen de verschillende beleidsdomeinen waar te maken.
Afsluitend pleitte Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans
voor de spoedige start van het politieke debat tussen het
VGC-College en de Vlaamse Regering en engageerde hij zich
hierop te zullen aandringen bij de Vlaamse minister-president.
[Stuk 490 (2012-2013) - Nr.1]
Traditiegetrouw werd ook dit zittingsjaar Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, Pascal Smet op 9
januari 2013 verzocht om zijn nieuwste beleidsbrief ‘Brussel,
Beleidsprioriteiten 2012-2013’ toe te lichten.
Naast de verdere vormgeving en feestelijke opening van
Muntpunt, de oprichting van een decretaal verankerd VlaamsBrussels mediaplatform en de verdere uitbouw van de Brede
School, staat in zijn Brusselbeleid ook het politieke kerntakendebat tussen de VGC en de Vlaamse Regering centraal.
In het uitvoerige debat met de commissieleden werden ook
hete hangijzers als de Brusselnorm, het Vlaams-Marrokaans
Huis van Culturen Daarkom, de woonzorgprojecten, de lerarenopleiding en de uitvoering van de 6e staatshervorming te
berde gebracht. [Stuk 491 (2012-2013) - Nr.1]

Op 1 juli 2013 sloot de commissie haar werkzaamheden af met
het bezoek van Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
Hij ontvouwde eerst zijn opties voor het sportbeleid dat hij
samen met de VGC voor Brussel uittekent. Achtereenvolgens
besprak de minister de positie van de VGC binnen het sportbeleid, het sport-voor-allen-decreet (huidig), de Brusselnorm,
het decreet lokaal sportbeleid (toekomst), het tewerkstellingsdecreet voor de sportsector, de Vlaamse sportfederaties,
het Vlaams sportinfrastructuurbeleid, de Vlaamse sportprojecten en sportevenementen in Brussel.
In een tweede luik gaf minister Philippe Muyters meer informatie over de Vlaamse bevoegdheid Werk in Brussel, meer in
het bijzonder het opleidingsaspect.
De talrijke toehoorders van zowel het Vlaams Parlement als de
VGC-Raad hadden achteraf nog heel wat bijkomende vragen
voor de Vlaamse minister, die daar gretig op inging, waardoor
ook deze hoorzitting afgerond werd met een vinnig debat.
[Stuk 513 (2012-2013) - Nr.1]
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Op 3 juni 2013 ontvingen de commissieleden Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, voor een
uiteenzetting over het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Hiervoor vertrok de minister vanuit haar
beleidsnota Cultuur die ze in 2009 schreef en haar beleidsopties voor de hele legislatuur omschrijft. Voor elk van de 7
strategische doelstellingen in deze nota werden de centrale
aandachtpunten en de huidige stand van zaken naar voor
gebracht. Aan de hand van het decretaal beleidskader werd
nadien gefocust op de convenanten met de VGC en de plaats
en rol van Brussel binnen de Vlaamse regelgeving. In het kader van de nakende omvorming van de cultuurwaardebon tot
vrijetijdswaardebon, werd nog extra aandacht besteed aan de
UiTPAS en de mogelijke uitrol naar Brussel na de evaluatie van
het proefproject. [Stuk 509 (2012-2013) - Nr.1]

Joke Schauvliege

Philippe Muyters
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COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT

Bevoegdheid
De Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport neemt al de onderwerpen voor haar rekening die betrekking hebben op kunsten, cultureel erfgoed, musea, gemeenschapscentra,
sociaal-cultureel werk in verenigingsverband, amateuristische kunstbeoefening, bibliotheekwerking, jeugd, speelpleinen en sport.
Samenstelling
Voorzitter

Annemie Maes (Groen)

Ondervoorzitter

Bianca Debaets (CD&V)

Vaste leden
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

René Coppens
Jef Van Damme
Bianca Debaets
Annemie Maes
Greet Van Linter

Plaatsvervangers
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

Carla Dejonghe
Sophie Brouhon
Brigitte De Pauw
Elke Van den Brandt
Johan Demol

Werking
Net voor de aanvang van het nieuwe zittingsjaar kregen de commissieleden reeds op 16
oktober 2012 het ontwerp van verordening houdende de erkenning en subsidiëring van
sociaal-culturele verenigingen op tafel, ter bespreking en goedkeuring.
[Stuk 484 (2012-2013) - Nrs.1 en 2]
Daarop volgde onmiddellijk het ontwerp van verordening houdende de organisatie van
de Brusselse gemeenschapscentra, dat grondig onder de loep genomen werd door de
commissieleden op 23 oktober 2012. [Stuk 485 (2012-2013) - Nrs.1 tot 4]
De werking, de samenstelling en de kerntaken van de ‘Adviesraad Cultuur VGC’ werden
geagendeerd voor een hoorzitting op 26 februari 2013. Vooraf hadden de commissieleden een volledige uitdraai gekregen van al de vergaderverslagen van de adviesraad,
vanaf zijn installatie op 19 oktober 2010.
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Muntpunt

Na de uiteenzetting door 2 leden van de adviesraad - voorzitter Hugo Vanden Driessche
en Dominique Mys van Zinnema - over de invulling van hun adviserende taak, kwamen
ook de commissieleden aan bod met een aantal punctuele vragen over de concrete invloed van het adviesorgaan op de algemene en speciﬁeke besluitvorming. Ter illustratie
werd gefocust op de inbreng bij de totstandkoming van Muntpunt en het Beleidsplan
Lokaal Cultuurbeleid 2011-2015. [Stuk 494 (2012-2013) - Nr.1]
Op 12 maart 2013 waren de commissieleden te gast bij Muntpunt waar Sven Grooten van
B-architecten een rondleiding verzorgde in het gloednieuwe gebouwencomplex. Hij verschafte de toehoorders tekst en uitleg zowel over de structuur, de gebruikte materialen,
het meubilair als over de logistieke onderbouw van het geheel. Ann Steenwinckel, teamhoofd van Coördinatie Brussel van de Vlaamse Gemeenschap, vulde de uitleg aan met de
meer inhoudelijke opties en doelstellingen die het splinternieuwe informatiecentrum, in
hartje Brussel op het Muntplein, in petto houdt. [Stuk 497 (2012-2013) - Nr.1]

Hugo Vanden Driessche

Na aﬂoop van het terreinbezoek keerden de commissieleden terug naar het parlementsgebouw waar collegelid Bruno De Lille geïnterpelleerd werd over de initiatieven van de VGC
voor kinderen en jongeren en nadien een antwoord gaf op vragen over de WMKJ’s, het
Sociaal-Cultureel Huis, het AMVB en het cultureel akkoord tussen de Gemeenschappen.
[Stuk 498 (2012-2013) - Nr.1]
Een brandpunt in het beleidsdomein Cultuur was in het afgelopen zittingsjaar zeker de
cultuurparticipatie in al haar facetten.
Een eerste hoorzitting vond plaats op 4 juni 2013 waar collegelid Bruno De Lille de spits
afbeet met een algemene inleiding, alvorens over te gaan tot een eerste beschouwing bij
de studie van Link Inc. over de werking en de mogelijke omschakeling van de cultuurwaardebon tot vrijetijdspas.

Dominique Mys
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Bart Temmerman, directeur bij CultuurNet Vlaanderen, spitste zijn tussenkomst toe op
het proefproject HELA (Haaltert, Erpe-Mere, Lede, Aalst) rond de UiTPAS en de inbreng
hierbij van de verschillende partners.
Onderzoeker Veerle Aendekerk ging gedetailleerd in op de concrete aanpak en de resultaten van het onderzoek naar de cultuurwaardebon dat ze vanuit Link Inc. begeleidde en
dat resulteerde in een uitgewerkt traject dat de omschakeling moet waarmaken.
Tot slot zoomde professor John Lievens in op de ‘Participatiesurvey 2009’ waaraan hij
meewerkte. Dit onderzoek, in opdracht van de Vlaamse overheid, peilde hoofdzakelijk naar drempels en naar percepties bij de potentiële cultuurparticipanten. [Stuk 510
(2012-2013) - Nr.1]
Aan het einde van de bijeenkomst was het voor de deelnemers duidelijk dat het ontpopte debat tussen sprekers en toehoorders om een vervolg vroeg.
Dit kwam er op 2 juli 2013 met opnieuw een schare van deskundige sprekers.
Hans Van Rompaey, stafmedewerker bij het Willemsfonds, brak een lans voor het behoud van de cultuurwaardebon (of zijn opvolger) voor gebruik in groepsverband. Aan
de hand van concrete voorbeelden toonde hij aan hoe onontbeerlijk dit instrument is
voor de attractiviteit van het verenigingsleven en welke belangrijke meerwaarde het te
bieden heeft.
Directeur van het Seniorencentrum Mark Philippart, kent als geen ander het belang van
de cultuurwaardebon voor de Brusselse senioren. Hij belichtte enerzijds het gebruik
ervan binnen zijn centrum, maar wees er tevens op dat hij een belangrijk facet betekent
in het kader van de rusthuiswerking.
Gregory Cremmerye, coördinator bij het Brussels Platform Armoede, pikte hierop in met
een verwijzing naar de doorslaggevende rol van een vrijetijdspas voor minderbedeelden
en pleitte bovendien voor meer aandacht voor toeleiding.
Vanuit Br(ik keek Kasper Demeulemeester met een eerder kritische blik naar de cultuurwaardebon. Voor studenten die slechts tijdelijk in Brussel wonen, vraagt het systeem
wellicht toch nog enige aanpassingen. [Stuk 510 (2012-2013) - Nr.2]

Veerle Aendekerk, Davy De Laeter, John Lievens, Bart Temmerman, Bruno De Lille

Mark Philippart, Gregory Cremmerye, Hans Van Rompaey, Kasper Demeulemeester

Bevoegdheid
De Commissie voor Onderwijs en Vorming is bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs
in Brussel, VGC-onderwijs, leerlingen- en lerarenbegeleiding en opleiding naar werk.
Samenstelling
Voorzitter

Bianca Debaets (CD&V)

Ondervoorzitter

Fouad Ahidar (sp.a)

Vaste leden
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

Els Ampe
Fouad Ahidar
Bianca Debaets
Elke Van den Brandt
Johan Demol

Plaatsvervangers
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

Jean-Luc Vanraes
Jef Van Damme
Walter Vandenbossche
Annemie Maes
Greet Van Linter
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Werking
Op 4 februari 2013 werd de collegevoorzitter, bevoegd voor Onderwijs, Vorming en
Begroting, uitgenodigd voor een reactie op 2 interpellaties over het capaciteitsprobleem
in het Brussels onderwijs en over de samenwerking op het vlak van beroepsopleiding.
Verder reageerde hij op vragen betreffende de ‘spijbelbrieven’ in Brussel, het testen van
de kennis van het Nederlands in Vlaamse scholen in Brussel en over de beveiliging van de
Erasmushogeschool. [Stuk 492 (2012-2013) - Nr.1]
Collegevoorzitter Guy Vanhengel was op 25 maart 2013 opnieuw op het appel voor opheldering rond een aantal onderwijsthema’s: een samengevoegde interpellatie en vraag over
de mogelijke problemen bij het gebruik van schoolinfrastructuur voor speelpleinwerking;
samengevoegde interpellaties over de kennis van het Nederlands en meertaligheid bij
afstuderende jongeren; een interpellatie over de invoering van de verblijfsvoorwaarde
voor inschrijving in het volwassenenonderwijs; en tot slot nog een vraag over het project
‘samen naar school in de buurt’. [Stuk 502 (2012-2013) - Nr.1]
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Van 6 tot 8 mei 2013 trokken de commissieleden, met de raadsvoorzitter als delegatieleider, naar de steden Bern en Fribourg in
Zwitserland. De focus bij deze studiereis lag
op meertaligheid in het Zwitsers onderwijs
en het multiculturele karakter van de scholen.
Naast gedetailleerde uiteenzettingen over het
precieze reilen en zeilen van het Zwitserse
schoolsysteem - ondermeer door de minister
van Onderwijs van het kanton Bern - werd
veel aandacht besteed aan typische onderwijsondersteunende maatregelen die onderling sterk kunnen afwijken per kanton en afhankelijk zijn van de verschillende taal- en
culturele achtergronden. Hoewel er nu gestreefd wordt naar een gelijkschakeling van de
leerplannen, worden die vandaag nog voor ieder kanton apart vastgelegd.
De deelnemers waren ook te gast in de ‘Ecole de Jura’ waar ze getuige konden zijn van
het verschil in aanpak bij het Duitstalig en het Franstalig onderwijs, en maakten in het
‘Institut de plurilinguisme’ kennis met een aantal pedagogische onderzoeksprojecten
rond meertaligheid.
Net voor de terugreis stond nog een verkennend bezoek aan het Zwitsers Parlement op
het programma en een ontmoeting in het ‘Haus der Kantone’ waar de delegatieleden
meer inzicht konden verwerven over de bestuurlijke interkantonale werking van een
federale republiek die uit 26 kantons bestaat.
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Wannes Schoeters
Steef Corijn
Jan Van Hyfte
Dirk Jacobs

De Commissie sloot haar werkzaamheden af op 17 juni 2013 met een hoorzitting over de
herwaardering van het technisch en beroepssecundair onderwijs.
Steef Corijn, coördinator bij Tracé Brussel benadrukte in zijn discours het belang van
het stelsel ‘Leren en Werken’ dat een voltijds engagement impliceert en kwalitatief
hoogstaande tewerkstellingsgerichte trajecten biedt in functie van de beste garanties
op arbeidsmarktgerichte perspectieven. Wannes Schoeters, projectverantwoordelijke
bij Audi Brussels, becommentarieerde het project van geassocieerd onderwijs waarvoor
zijn bedrijf samenwerkt met 2 partnerscholen uit Brussel en de rand. De inhoudelijke
invulling en organisatie van de stages zijn hierbij onmiskenbaar van cruciaal belang.
Ook de senior manager van Agoria, Jan Van Hyfte, wierp een nieuw licht op het onderwerp en omschreef de kerntaken van zijn organisatie, gebaseerd op het
bijstaan van bedrijven in het aantrekken, benutten en ontwikkelen van
talenten.
Als socioloog benaderde professor Dirk Jacobs de thematiek vanuit een
andere invalshoek. Op basis van de resultaten van de PISA-studie maakte hij aan de hand van een aantal graﬁeken en tabellen het onderscheid
duidelijk tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap inzake studie- en
beroepskeuze, afhankelijk van sociale, culturele en economische achtergronden. [Stuk 511 (2012-2013) - Nr.1]

Bevoegdheid
De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin is bevoegd voor het algemeen welzijnsbeleid, jeugdwelzijn, seniorenwelzijn, etnisch-culturele minderheden, welzijn van personen met een handicap, stedenbeleid, kind en gezin, gehoor-, spraak- en visuscentrum de
Poolster en het gezondheidsbeleid.
Samenstelling
Voorzitter

Elke Roex (sp.a)

Ondervoorzitter

Carla Dejonghe (Open Vld)

Vaste leden
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

Carla Dejonghe
Elke Roex
Brigitte De Pauw
Elke Van den Brandt
Greet Van Linter

Plaatsvervangers
Open Vld
sp.a
CD&V
Groen
Vlaamse Democraten

Els Ampe
Fouad Ahidar
Bianca Debaets
Annemie Maes
Johan Demol

Werking
Op 24 oktober 2012 werd collegelid Brigitte Grouwels, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid,
Gezin, Media en Patrimonium om een reactie verzocht op een interpellatie betreffende
het onderzoeksrapport vrijwilligerswerk en een vraag over de sluiting van het dagcentrum
voor drugsverslaafden De Sleutel. [Stuk 486 (2012-2013) - Nr.1]
De HUB-studie ‘Het vrijwilligerswerk in het Brussels hoofdstedelijk gewest’ gaf aanleiding
tot een hoorzitting op 6 februari 2013. Namens het onderzoeksteam nam projectleider
Joris Van Puyenbroeck het woord om gestructureerd en stapsgewijs het onderzoeksopzet
te duiden. Hij stond geruime tijd stil bij het vrijwilligersproﬁel dat de afgelopen jaren
een sterke evolutie kende en vandaag anders gedeﬁnieerd en ingevuld wordt, afhankelijk
van de gewijzigde maatschappij. Samen met collegelid Brigitte Grouwels, die de studie
bestelde, reageerde de spreker achteraf op de inhoudelijke vragen en bedenkingen van de
geïnteresseerde commissieleden. [Stuk 493 (2012-2013) - Nr.1]
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Op 13 maart 2013 werd het bevoegde collegelid verzocht een antwoord te geven op een
6-tal vragen over uiteenlopende welzijnsthema’s: aandachtsambtenaren en ervaringsdeskundigen in armoedebestrijding, het actieplan armoedebestrijding, kinderopvang,
de Brusselse consultatiebureaus van Kind&Gezin, de uitbouw van woonzorgzones en de
infrastructuur van de lokale dienstencentra. [Stuk 500 (2012-2013) - Nr.1]

Erik Claes

Met een interpellatie over een handicap bij 65-plussers en het leeftijdsonafhankelijk
hulpmiddelenbeleid werd de bijeenkomst van 24 april 2013 geopend. Vervolgens kregen
nog 3 vragen een antwoord: de nieuwbouw Woonzorgcentrum Warlandis, maatschappelijk verantwoorde en intergenerationele zorg en de problematiek van de genitale verminking van meisjes in Brussel. [Stuk 505 (2012-2013) - Nr.1]
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Joris Van Puyenbroeck

David Talloen

Didier Boone

Voor de commissievergadering van 22 mei 2013 lagen er maar liefst 3 ontwerpen van
verordening op tafel, ter bespreking en stemming:
- Ontwerp van verordening houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies
voor Welzijn. [Stuk 506 (2012-2013) - Nrs.1 tot 4]
- Ontwerp van verordening houdende een overkoepelend kader voor subsidies binnen
het beleidsdomein Gezin. [Stuk 507 (2012-2013) - Nrs.1 tot 4]
- Ontwerp van verordening houdende de wijziging van de verordening houdende de
oprichting van een begrotingsfonds kinderdagverblijven. [Stuk 508 (2012-2013) Nrs.1 tot 4]
Tot slot wou de commissie op 2 oktober 2013 het thema interculturele ouderenzorg
aansnijden. Gastsprekers waren David Talloen, deskundige verbonden aan de Dienst
Maatschappelijke Participatie van de provincie Oost-Vlaanderen en Didier Boone, hoofd
van de vormingsdienst van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
David Talloen deﬁnieerde de groep Belgische ouderen met een migratieachtergrond en
schetste hun eigenheid. Hij bracht onder de aandacht op welke moeilijkheden enerzijds
de Belgische ouderen met een migratieachtergrond en anderzijds de dienst- en hulpverleners botsen. Verder benadrukte hij dat de interculturele benadering de beste methode
is om tot een evenwichtige opvang van Belgische ouderen met een migratieachtergrond
te komen, zonder evenwel te overculturaliseren of te denken dat er een standaardbenadering bestaat voor een oudere met een migratieachtergrond.
Didier Boone stelde het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding voor
en richtte vervolgens zijn aandacht op de initiatieven die het centrum nam of ondersteunde met betrekking tot de diversiteit in de ouderenzorg. Tijdens meerdere studiesessies werden de uitdagingen van de dienst- en hulpverleners besproken en in kaart
gebracht. Vervolgens werden een aantal opleidingsmodules op het getouw gezet. [Stuk
515 (2012-2013) - Nr.1]

GEVANGENIS SINT-GILLIS

Op veler verzoek werd een delegatie van de
Raad op 3 oktober 2013 ontvangen, door
directeur-adviseur Peter Pletinckx, in de
gevangenis van Sint-Gillis, voor een kennismaking met zowel de infrastructuur als de
werking van deze instelling. De focus werd
bij dit terreinbezoek gelegd op het nader
ontdekken van de plaatselijke projecten,
ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap
en/of de VGC.
Anke Gittenaer, beleidscoördinator
hulp- en dienstverlening van de Vlaamse
Gemeenschap aan gedetineerden in Brusselse gevangenissen, stak de spits af met
een algemene voorstelling, een overzicht
van de dagelijkse organisatie en een historische schets van de inrichting.
Onderwijscoördinator Marleen Strubbe (BRUCOVO) en detentieconsulent Ingrid Landuyt
(Groep Intro/VDAB) belichtten de projecten ‘basiscommunicatie’ en ‘sollicitatietraining’,
aangevuld met een budgettaire benadering door Wim Ipers, lesgever bij Brusselleer.
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus verzorgt een aanspreekpunt voor
hulpverlening in de gevangenis en CAW Archipel staat in voor trajectbegeleiding en organisatieondersteuning. Marijke Defranc en Kim Gykiere gaven hieromtrent wat meer uitleg bij
de uitvoering van de projecten van Psychotherapie Brug en Justitieel Welzijnswerk.
Tijdens de beklijvende rondleiding door de gebouwen van de gevangenis vernamen de
raadsleden van sportbegeleider Jelle Miechielsen (De Rode Antraciet) ondermeer dat de
gedetineerden elke week recht hebben op 2 uurtjes sport in een kleine ﬁtnessruimte.
Tot slot vertelde gemeentebibliothecaris, Bram Bresseleers, wat meer over de (beperkte)
openingsuren, de organisatie en de collectievorming in de gevangenisbibliotheek waar
de bewoners om de 2 weken in kleine groepjes maximaal 45 minuten kunnen vertoeven.
[Stuk 516 (2012-2013) - Nr.1]
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Studiemomenten
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STUDIESESSIE METROPOOL BRUSSEL

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapcommissie en de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) namen samen het initiatief om op 15 oktober 2013 een studiesessie te organiseren over de metropool Brussel, vanuit de vaststelling dat enerzijds de
troeven van Brussel als Europese metropool zich uitstrekken over de grenzen van de
gemeenten, gewesten en gemeenschappen, en dat anderzijds de verstedelijkingsproblematiek zich steeds verder laat voelen op het grondgebied van Vlaanderen.
Door scherp te stellen op de kansen en bedreigingen wilden de initiatiefnemers aan de
beleidsmakers duidelijk maken dat een eensgezinde visie met duidelijke keuzes over de
plaats, de rol en het belang van Brussel als Europese metropool cruciaal is.
Professor dr. Herman Matthijs, voorzitter van Vlabest, verwelkomde een 60-tal aanwezigen en stelde hen 5 sprekers voor. Viceminister-president Geert Bourgeois en professor
dr. em. Fred Fleurke (Vrije Universiteit Amsterdam) duidden het belang van metropolen
in een Europese context en de gevolgen voor de ‘governance’-aspecten.
Het thema “De Brusselse metropool: feiten en cijfers” werd belicht door Jan Van Doren
(kenniscentrum VOKA) en prof. dr. Eric Corijn (directeur COSMOPOLIS - VUB).
Prof. dr. Bart Kerremans (KUL) gaf toelichting bij het statuut van de hoofdstad Washington DC
en focuste hierbij op mogelijke lessen voor de Brusselse metropolitane regio.
VGC-raadsvoorzitter Jean-Luc Vanraes formuleerde tot slot enkele conclusies en dankte
de gastsprekers voor hun boeiende uiteenzettingen. [Stuk 517 (2012-2013) - Nr.1]

Plenaire vergaderingen en commissievergaderingen
PLENAIRE VERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE

In het zittingsjaar 2012-2013 hield de Raad 15 openbare plenaire vergaderingen en 3 besloten plenaire vergaderingen met een totale vergadertijd van respectievelijk 39.55 uur
en 9 minuten.
COMMISSIEVERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE
COMMISSIE
AANTAL BIJEENKOMSTEN
Algemene Zaken,
Financiën, Begroting en Media
10
- Besloten vergaderingen
+2
Het Reglement
1
Samenwerkingscommissie RVG +
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
5
Cultuur, Jeugd en Sport
7
Onderwijs en Vorming
3
Welzijn, Gezondheid en Gezin
6
TOTALEN
32
+2

TOTALE VERGADERTIJD
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15.10 uur
+ 0.18 uur
0.17 uur
10.56 uur
11.21 uur
6.49 uur
8.39 uur
53.12 uur
+ 0.18 uur

Verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit
VOORSTELLEN VAN VERORDENING

Er werden geen voorstellen van verordening ingediend.
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Er werden geen voorstellen van resolutie ingediend.
DISCUSSIENOTA’S

De volgende documenten werden ingediend:
O

Discussienota ‘Puzzel Brussel geeft kinderen en jongeren een stem: 2012-2013’ ingediend door de heer Jean-Luc Vanraes – Stuk 512 (2012-2013) – Nr.1

Over een discussienota wordt niet gestemd.
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2. Kwantitatieve analyse
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MOTIES

Tot besluit van een interpellatie kunnen de raadsleden een motie van aanbeveling of van
afkeuring indienen.
De volgende moties van aanbeveling werden ingediend:
Motie van aanbeveling van mevrouw Greet Van Linter en de heer Johan Demol
tot besluit van de op 1 maart 2013 gehouden interpellaties van de heer Dominiek
Lootens-Stael tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs,
Vorming en Begroting, betreffende het communautaire opbod rond Brussel, het
belang van Brussel voor Vlaanderen en het belang van Vlaanderen voor Brussel; van de
heer Paul De Ridder betreffende de uitspraken van collegelid Bruno De Lille over het
Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest en van mevrouw
Greet Van Linter over het statuut van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen – Stuk
495 (2012-2013) - Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 9 van 15 maart 2013
O
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Motie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael tot besluit van de op
1 maart 2013 gehouden interpellaties van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de
heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting,
betreffende het communautaire opbod rond Brussel, het belang van Brussel voor
Vlaanderen en het belang van Vlaanderen voor Brussel; van de heer Paul De Ridder betreffende de uitspraken van collegelid Bruno De Lille over het Nederlandstalig
onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest en van mevrouw Greet Van Linter over
het statuut van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen – Stuk 496 (2012-2013) - Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 9 van 15 maart 2013
O

Voor elke begrotingsverordening wordt een motie van overeenstemming ingediend waarin
bevestigd wordt dat de begrotingstabellen in overeenstemming zijn en een integrerend
deel uitmaken van de neergelegde verordening.
In 2012-2013 werden de volgende moties van overeenstemming ingediend en aangenomen:
Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2012
* Aangenomen in plenaire vergadering 4 van 30 november 2012

O

Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begroting
voor het dienstjaar 2013
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 14 december 2012

O

Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013
* Aangenomen in plenaire vergadering 14 van 21 juni 2013

O
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Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over
het dienstjaar 2011
* Aangenomen in plenaire vergadering 8 van 1 maart 2013

O

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

In het zittingsjaar 2012-2013 werd 1 voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde
ingediend:
37
Voorstel tot wijziging van de artikelen 15, 16, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 56, 59, 60,
61, 62, 63 en 73 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Jean-Luc Vanraes
Stuk 3 (2012-2013) - Nrs.1<+ addendum> en 2.
* Aangenomen in plenaire vergadering 2 van 26 oktober 2012

O

ONTWERPEN VAN VERORDENING

Het College diende 9 ontwerpen van verordening in die allemaal door de Raad werden
aangenomen:
Ontwerp van verordening houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaalculturele verenigingen – Stuk 484 (2012-2013) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 2 van 26 oktober 2012

O

Ontwerp van verordening houdende de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra – Stuk 485 (2012-2013) – Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in plenaire vergadering 2 van 26 oktober 2012

O

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B
voor het dienstjaar 2012 – Stuk 6 (2012-2013) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 4 van 30 november 2012

O

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2013
Stuk 5 (2012-2013) – Nrs.1<+errata> tot 6
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 14 december 2012

O

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2011
Stuk 7 (2012-2013) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 8 van 1 maart 2013

O
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Ontwerp van verordening houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies
voor Welzijn – Stuk 506 (2012-2013) – Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 24 mei 2013

O

Ontwerp van verordening houdende een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin – Stuk 507 (2012-2013) – Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 24 mei 2013

O

Ontwerp van verordening houdende de wijziging van de verordening houdende de
oprichting van een begrotingsfonds kinderdagverblijven – Stuk 508 (2012-2013)
Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 24 mei 2013

O
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Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A
voor het dienstjaar 2013 – Stuk 6A (2012-2013) – Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in plenaire vergadering 14 van 21 juni 2013

O

BELEIDSVERKLARINGEN EN BELEIDSNOTA’S

Artikel 50 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bepaalt dat het College bij het begin van elk zittingsjaar een beleidsverklaring
indient bij de Raad:
Beleidsverklaring 2012-2013 – Stuk 4 (2012-2013) – Nr.1
* Aangenomen tijdens de openingszitting van 19 oktober 2012

O

BELEIDSPLANNEN EN BELEIDSOVEREENKOMSTEN, JAARVERSLAGEN EN JAARPLANNEN

De volgende documenten werden ingediend en behandeld:
Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 in uitvoering van het decreet tot
vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Stedenfonds
Addendum 3 – Stuk 487 (2012-2013) - Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 4 van 30 november 2012

O

Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2008-2013 – Voortgangsrapport 2010-2012
Stuk 503 (2012-2013) - Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 11 van 26 april 2013

O
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Beleidscontrolerende activiteit
Interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen, actualiteitsvragen en vragen om uitleg,
zijn de instrumenten die de raadsleden kunnen hanteren bij hun controlefunctie ten aanzien van de collegeleden.
Al deze interventies kunnen aan bod komen tijdens de plenaire vergaderingen of worden
door het Uitgebreid Bureau verwezen naar de bevoegde commissievergadering.
Interpellaties, vragen, actualiteitsvragen en vragen om uitleg
per collegelid, per fractie en per raadslid, in plenaire vergaderingen
Guy Vanhengel
IP
VR VoU AV

Brigitte Grouwels
IP
VR VoU AV

IP

Bruno De Lille
VR VoU AV

Open Vld

Els Ampe
René Coppens
Carla Dejonghe
Jean-Luc Vanraes
sp.a
Fouad Ahidar
Sophie Brouhon
Elke Roex
Jef Van Damme
CD&V
Bianca Debaets
Brigitte De Pauw
Walter Vandenbossche
Groen
Annemie Maes
Elke Van den Brandt
Vlaamse Democraten
Johan Demol
Greet Van Linter
Vlaams Belang
Dominiek Lootens-Stael
N-VA
Paul De Ridder
Subtotalen
Totalen
Interpellaties: IP

Vragen: VR

1

1

1

1

1
3
2

1
1

2

1

1
1
1

2

2

1

1

1

1

2

1

6

5

3

3
1

1

4
1
1

3

1

1

4

2

3

1

3

1
14

3
13

2

9
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Vragen om uitleg: VoU

1

1

1

1
1

1
7

2

1
8

1

26

Actualiteitsvragen: AV

2

2
9

1

10

2
15

33

2
8

39
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Artikel 61, 5.c van het Reglement van Orde, bepaalt dat wanneer 2 of meer leden van
verschillende fracties actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp indienen, de voorzitter deze, indien ontvankelijk, omzet in een actualiteitsdebat.
In het zittingsjaar 2012-2013 werden zo 9 actualiteitsvragen behandeld in 4 actualiteitsdebatten.
POLITIEKE ACTIVITEIT PER RAADSLID IN DE PLENAIRE VERGADERINGEN
IP

VR

VoU

AV

TOTALEN

DEELNAME AAN STEMMINGEN

2

19
19
21
21

OPEN VLD
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Els Ampe
René Coppens
Carla Dejonghe
Jean-Luc Vanraes
SP.A
Fouad Ahidar
Sophie Brouhon
Elke Roex
Jef Van Damme
CD&V
Bianca Debaets
Brigitte De Pauw
Walter Vandenbossche
GROEN
Annemie Maes
Elke Van den Brandt
VLAAMSE DEMOCRATEN
Johan Demol
Greet Van Linter
VLAAMS BELANG
Dominiek Lootens-Stael
N-VA
Paul De Ridder
TOTALEN
Interpellaties: IP

Vragen: VR

2
1

3

1

3

5
7

3
6

3
2

5

5

3

1

5

1

1

6

1

4
4

12
18

18
18
21
21

2
1

8
4
1

21
21
17

9

21
21

5

7

14
21

1

2
2

4

1

4

11

21

2
30

6
35

4
26

12
95

21

4

Vragen om uitleg: VoU

Actualiteitsvragen: AV

Tijdens de 15 plenaire vergaderingen in 2012-2013 werd er 21 maal een onderwerp ter
stemming voorgelegd.

Interpellaties, vragen en vragen om uitleg kunnen door het Uitgebreid Bureau voor behandeling worden doorverwezen naar de commissie bevoegd voor het betrokken onderwerp. Vanaf het zittingsjaar 2011-2012 wordt de verslaggeving over deze interventies in
aparte Stukken opgenomen. (zie 1. Inhoudelijke analyse – Commissievergaderingen)
COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT – COLLEGELID BRUNO DE LILLE
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
Fouad Ahidar
1
Jef Van Damme
1
3
1
4
TOTALEN
COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING – COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
Carla Dejonghe
1
Johan Demol
3
Dominiek Lootens-Stael
1
Elke Roex
1
Jef Van Damme
1
1
Elke Van den Brandt
3
Greet Van Linter
1
7
5
TOTALEN
COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN – COLLEGELID BRIGITTE GROUWELS
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
Fouad Ahidar
1
Brigitte De Pauw
1
2
Annemie Maes
1
Elke Roex
5
Greet Van Linter
2
2
10
TOTALEN
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INTERPELLATIES, VRAGEN EN ACTUALITEITSVRAGEN PER COLLEGELID EN
PER RAADSLID IN DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
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COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN, BEGROTING EN MEDIA
INTERPELLATIES
VRAGEN
COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
Dominiek Lootens-Stael
1
Jef Van Damme
1
COLLEGELID BRIGITTE GROUWELS
Jef Van Damme
1
1
2
TOTALEN
RAADSLID

SCHRIFTELIJKE VRAGEN PER COLLEGELID, PER BEVOEGDHEIDSDOMEIN EN PER RAADSLID

Tijdens het zittingsjaar 2012-2013 publiceerde de Raad 5 Bulletins van Vragen en Antwoorden. Hierin worden periodiek alle schriftelijke vragen gepubliceerd, met het antwoord van
het bevraagde collegelid.
Schriftelijke vragen aan Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs, Vorming en Begroting
ONDERWIJS
BEGROTING
DIVERS
EN VORMING
Fouad Ahidar
1
Bianca Debaets
23
2
Johan Demol
1
Brigitte De Pauw
2
1
Paul De Ridder
5
1
7
Dominiek Lootens-Stael
2
1
Elke Roex
1
1
Jef Van Damme
4
Walter Vandenbossche
1
Elke Van den Brandt
2
Greet Van Linter
5
2
2
42
5
17
TOTALEN

Bianca Debaets
Carla Dejonghe
Brigitte De Pauw
Paul De Ridder
Elke Roex
Jef Van Damme
Greet Van Linter
TOTALEN

WELZIJN
6
2
1

GEZONDHEID
5
1

PATRIMONIUM

DIVERS

1

2
2
1
2
7

1
11
21

1
7

1
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Schriftelijke vragen aan Bruno De Lille, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Ambtenarenzaken
CULTUUR
Fouad Ahidar
Bianca Debaets
Carla Dejonghe
Brigitte De Pauw
Paul De Ridder
Jef Van Damme
Walter Vandenbossche
Greet Van Linter
TOTALEN

2
5
4
1
5
1
2
2
22

JEUGD

SPORT

DIVERS

1

2
1
3

1

2
1

1
3

1

4

10

5

2
7

AMBTENARENZAKEN
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Schriftelijke vragen aan Brigitte Grouwels, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin, Media en Patrimonium
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HOOFDSTUK III
Voorlichtings- en informatiebeleid
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1. Informatie en educatie
PUZZEL BRUSSEL
Kinderen en jongeren van dichtbij laten kennismaken met de werking van de democratie. Dat is de missie van Puzzel Brussel, de dienst
informatie en educatie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Een missie met eclatant succes, want voor de tweede
keer op rij werd de kaap van 5000 deelnemers met glans gehaald.
Het afgelopen zittingsjaar kwamen welgeteld 5360 kinderen, jongeren, studenten en volwassenen een vleugje burgerzin opsnuiven.

46
Puzzel Brussel tekende de voorbije jaren voor elke leeftijd een aangepast programma uit.
Toch zitten de educatieve medewerkers niet stil en boorden ze het afgelopen schooljaar
nog enkele nieuwe doelgroepen aan. Voor de allereerste keer zetten ze een Leerkrachtenparlement op stapel voor leraren en directies uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Er werd ook een kersverse Dialoogdag gehouden tussen Brusselse jongeren en senioren. De ontmoeting tussen die twee generaties zorgde voor een pittig maar warm debat.
Hier vindt u alle programma’s op een rij, met het aantal deelnemers erbij.

VOOR HET BASISONDERWIJS
Het Kinderparlement
Voor leerlingen van het zesde leerjaar basisonderwijs
staan er elk schooljaar tien kraakverse edities van het
Kinderparlement op stapel. Zesdeklassers nemen een
ochtend lang plaats op de zitjes van het halfrond.
Net als echte politici wisselen ze ideeën uit om van
hun stad en hun school een leuke plek voor kinderen
te maken. En natuurlijk mogen ze ook op die stoere
stemknopjes drukken! Het afgelopen schooljaar was
het centrale discussiethema: ‘Bekijk Brussel door je
toekomstbril en verander de stad zoals jij het wil.’
Zoeven er trams en treinen door de lucht? Rijden er poetsrobotten op straat?
Leven alle Brusselaars veilig samen, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat?
Kies je voor torenhoge appartementen? Of hou je meer van groen en gras?
Wat wil je dolgraag veranderen? En wat wil je houden zoals het was?

Speurneuzen in het parlement
De speurneusrondleidingen voor leerlingen van de vijfde en zesde klas blijven
een schot in de roos. De kinderen puzzelen om te beginnen België en Brussel bij
elkaar met de Parlementenpuzzel. Vervolgens maken ze een verrassende speurtocht in het parlement. Als apotheose spelen ze de spannende Speurneusquiz.
40 rondleidingen met 1164 deelnemers

Workshops ‘teken je eigen strip!’
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De wereld van de strips in originelen’
hield Puzzel Brussel een reeks workshops voor het vierde, vijfde en zesde
leerjaar uit het Nederlandstalig basisonderwijs.
De deelnemers kregen een rondleiding langs de originele stripplaten en maakten ook een
wandeling langs de strafste stripmuren in de buurt. Daarna gingen ze met potlood en verf
aan de slag en schilderden ze hun eigen stripplaat. De workshops liepen van 14 t/m 27
juni en waren een geknipte activiteit om het schooljaar creatief mee af te sluiten.
18 workshops met 380 deelnemers
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De piepjonge parlementsleden bedachten een heleboel briljante plannen om het leven in
de stad rooskleuriger te maken, en dat leverde deze top tien op:
'*d`idWZg'%&'/bZZg\gdZc^c7gjhhZa
''cdkZbWZg'%&'/kddg^ZYZgZWddbY^ZldgYidb\Z]V`i!bdZiZcZgilZZc^ZjlZ
in de plaats komen
)YZXZbWZg'%&'/Vjid»h^c7gjhhZabdZiZcb^a^Zjkg^ZcYZa^_`ZgldgYZc
'%YZXZbWZg'%&'/bZZgVjidkg^_ZYV\Zc
&,_VcjVg^'%&(/_ZbdZiodg\YgV\ZckddgYZcVijjglVciVaaZWZZi_Zh]ZaeZc
'&[ZWgjVg^'%&(/`^cYZgZcbdZiZcbZZgWZlZ\Zc
*bVVgi'%&(/bZZgijgcaZhhZcdehX]dda
&)bVVgi'%&(ZZcc^ZjlVfjV"egZieVg`^c7gjhhZa
&-Veg^a'%&(/^ZYZgZZcbdZio^_cZ^\ZcV[kVadegj^bZc
&+bZ^'%&(/djYZ]j^oZcbdZiZcldgYZcde\Z`cVeikddgYZYV`adoZc^cYZhiVY
10 edities met 907 deelnemers
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VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Handige Harry’s in huis
‘Handige Harry’s’ is een uitgelezen programma voor de eerste graad TSO en BSO.
Prille tieners werpen een blik op het werk achter de schermen van het Brussels Parlement. Ze nemen een duik in de vertaalcabines, laten hun technoknobbel los op de
stemknoppen, en bekijken het parlement door een vakkundige bril.
2 edities met 52 deelnemers

Educatief Theater
48

Voor de vijfde keer op rij pakte Puzzel Brussel uit met theater in het parlement. Een
hele week lang speelde het Educatief Theater Antwerpen ‘Gebroken glimlach’, een tragikomedie over jongeren die anders zijn en zich daardoor niet lekker in hun vel voelen.
‘Gebroken glimlach’ liep van maandag 4 februari t/m vrijdag 8 februari 2013 in het
Brussels Parlement en was bestemd voor het derde en vierde jaar middelbaar onderwijs.
8 voorstellingen met 675 deelnemers
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Download Brussel in je brein
’Download Brussel’ is een uitdagend programma voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar
secundair. Via een breinbrekende quiz maken de deelnemers kennis met de Belgische staatsstructuur. Ze zoomen in op het Brussels Parlement, en stellen scherp op de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. Na aﬂoop volgt een ‘live chat’ met enkele parlementsleden.
14 edities met 379 deelnemers

Het Parlement voor 17-plussers
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 zette het Parlement
voor 17-plussers het kiessysteem in de kijker. Jongeren van het zesde jaar secundair onderwijs, die (bijna) stemgerechtigd zijn, speelden eerst de ‘Stem je suf-quiz’. Daarna konden
ze hun stem uitbrengen in een echt stemhokje, maar op een ﬁctieve lijst. Tot slot volgde
een debat in het halfrond en kregen ze uitleg bij hun eigen verkiezingsresultaat.
4 edities met 301 deelnemers

Dialoogklassen
DIALOOGKLASSEN BRUSSEL - EUPEN OP 22 EN 23 NOVEMBER 2012

De Raad heeft een uitstekende band opgebouwd met het kleine Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Al voor de derde keer kon een Brusselse klas twee dagen lang optrekken met een Duitstalige klas uit Sankt Vith. Als afsluiting van de tweedaagse werd een
boeiend debat gehouden in het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in Eupen.
DIALOOGKLASSEN BRUSSEL -VLAANDEREN OP 25 JANUARI 2013

Puzzel Brussel houdt samen met ‘de Kracht van je Stem’ van het Vlaams Parlement ook
Dialoogklassen Brussel - Vlaanderen. Een klas uit Vlaanderen en een klas uit Brussel gaan
de confrontatie aan. Eerst met elkaar, daarna met politici. Deze samenwerking veroverde
een vaste stek op de agenda bij beide assemblees.
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DIALOOGDAG JONGEREN - SENIOREN OP 30 APRIL 2013

Nieuw in het rijtje was een heuse Dialoogdag die Puzzel Brussel op stapel zette tussen
de jonge en de oudere generatie in Brussel. We brachten jongeren van het Sint-GuidoInstituut uit Anderlecht en senioren van het Seniorencentrum Brussel samen in het
halfrond. De dialoog tussen beide generaties mondde uit in een hartverwarmend debat.
3 edities met 195 deelnemers

Breendonk - Brussel
Puzzel Brussel bracht in samenwerking met het
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden de
Tweede Wereldoorlog in herinnering. Klassen
van het vierde, vijfde en zesde jaar secundair
onderwijs volgden een op en top democratisch
dagprogramma. In de voormiddag brachten ze
een bezoek aan het Fort van Breendonk. In de
namiddag volgde een ontroerende ontmoeting
met Albert Blondeel, een kranige tachtiger uit
Jette en één van de schaars overgebleven oudstrijders.
3 edities met 143 deelnemers
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VOOR HET HOGER ONDERWIJS
Brussel in Breedbeeld
Puzzel Brussel mikt ook op studenten van hogescholen en universiteiten.
‘Brussel in Breedbeeld’ is het geknipte middel om een stevige brug te slaan tussen jongeren en politiek. Afhankelijk van de studierichting, legt het programma andere accenten.
Studenten rechten krijgen extra informatie over het wetgevende werk in een parlement.
Studenten journalistiek kunnen dan weer een kijkje nemen op de dienst verslaggeving.
6 edities met 209 deelnemers

VOOR VOLWASSENEN
Wegwijs in Brussel
Puzzel Brussel heeft ook een prima aanbod voor volwassenen. Bezoekers krijgen een glasheldere presentatie van de Brusselse instellingen, met extra aandacht voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Daarna volgt een boeiende gidsbeurt in het parlement.
27 edities met 773 deelnemers

Op 24 april 2013 vond voor de allereerste keer het Leerkrachtenparlement voor Brusselse
leraren en directies plaats. De deelnemers kregen uitgebreid de kans om hun ongezouten
mening te geven over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De parlementsleden stonden paraat om hen van repliek te dienen.
1 editie met 42 deelnemers
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Leerkrachtenparlement
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Samenwerking met andere partners
Op zaterdag 23 februari 2013 hield de Vlaamse Scholierenkoepel een groots opgezet Scholierencongres in het Brussels Parlement. Dat gebeurt in samenwerking met Puzzel Brussel.
Tijdens het congres gaven 120 jongeren tussen 12 en 18 jaar hun kijk op het onderwijs van
de toekomst. Het ging om een staalkaart van leerlingen uit het ASO, TSO, KSO en BSO
die in Vlaanderen of Brussel schoollopen.
Samen met de vormingsorganisatie ‘Citizenne’ en ‘Broodje Brussel’ hield Puzzel Brussel een
eenmalige Tai Chi-sessie net na de plenaire zitting van de Raad op vrijdag 14 december.
De Tai Chi-initiatie maakte deel uit van het project CLIP van Citizenne. CLIP staat voor
City Life Imagine & Play en brengt mensen in de stad in beweging met allerlei speelse
activiteiten. 20 Brusselaars zetten hun beste beentje voor.
2 samenwerkingsactiviteiten met 140 deelnemers
TOTAAL: 5360 DEELNEMERS
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2. Infotheek
De infotheek is het hart van alle informatie en documentatie van de Raad. De werking
focust zich in de eerste plaats op de raadsleden en hun medewerkers. Maar ook alle anderen zijn welkom om informatie op te snorren over het politieke reilen en zeilen van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en andere instellingen: gewone Brusselaars, toevallige
passanten, lokale mandatarissen, veldwerkers, onderzoekers en studenten. Die laatste
twee groepen vinden steeds vaker hun weg naar de infotheek.
Op de gelijkvloerse verdieping van het huis van de Raad is sinds 2010 een gezellige
ruimte ingericht met een collectie van om en bij de 1000 titels, kranten, tijdschriften
en infozuilen met brochures en andere meeneeminformatie. Op werkdagen kan men er
tijdens de kantooruren terecht om in de kranten te neuzen, documenten door te nemen
of een boek te lezen. Een werkpost met laptop en internetverbinding staat ter beschikking voor opzoekwerk om politieke en andere dossiers te stofferen.
De infotheekmedewerkers zorgen voor een dagelijks persoverzicht. Tegelijk vervullen zij
de rol van vraagbaak en houden ze contact met de bibliotheken van andere parlementaire instellingen. Zij ondersteunen de gebruikers in hun opzoekwerk, maken hen wegwijs in de diverse politieke instellingen en begeleiden hen naar een passende oplossing.
Via het internet ontvangt de infotheek 24/7 al uw vragen. De elektronische catalogus
geeft niet alleen een overzicht van de collectie boeken en naslagwerken, maar omvat
ook de fototheek van de Raad.
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3. Externe relaties en ontvangst
Evenementen en ontvangst van bezoekers
Tijdens het parlementaire jaar 2012-2013 pakte de dienst externe relaties en ontvangst
uit met een brede waaier activiteiten: van recepties tot rondleidingen en van lezingen
tot tentoonstellingen. Daarmee bereikte de Raad ruim 4.600 bezoekers. Samengeteld
met de deelnemers aan de educatieve programma’s komen we uit op een totaal van bijna
10.000 bezoekers op jaarbasis. Opnieuw glanzende cijfers voor de kleinste parlementaire
instelling van het land!
EIGEN ACTIVITEITEN VAN DE RAAD

C^Zjl_VVghgZXZei^Z
Op donderdag 17 januari 2013 werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet met een drukbezochte receptie. Na de gelegenheidstoespraak van de voorzitter konden de 589 gasten
genieten van de culinaire kunsten van de leerlingen van Elishout.
;ZZhikVcYZKaVVbhZ<ZbZZchX]Ve
Het feest van de Vlaamse Gemeenschap kreeg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
modern jasje aangemeten door de nagelnieuwe organisator Muntpunt. Onder het tin-
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telende motto “Brussel danst” werden heel wat Brusselse straten en pleinen op 11 juli
omgetoverd tot één grote ‘ballroom’. Ook de spiegelzaal van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement moest eraan geloven en kreeg een pak danslustige bezoekers over de vloer.
In het huis van de Raad liep tegelijk de striptentoonstelling: “De wereld van de strips in
originelen”. De feestdag werd afgesloten met een receptie. In totaal namen bijna 1000
mensen deel aan de feestelijkheden.
HijY^ZYV\eZghdcZZa
Op zaterdag 5 oktober 2013 deed het grifﬁepersoneel van de Raad opnieuw aan teambuilding. De dag begon met een ontbijtvergadering, aangevuld met een rondleiding in het
Paleis der Academiën. In de namiddag volgde een bezoek aan het Vlaams Parlement.
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LZ\l^_h^c7gjhhZa
Met deze succesvolle formule kunnen groepen op een toegankelijke manier kennismaken
met de werking van de Raad. Ze krijgen ook een boeiende rondleiding in het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement. Dit parlementaire jaar tekenden 27 groepen in, goed voor
ruim 750 deelnemers.
ACTIVITEITEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES
DATUM
DEELNEMERS
CD&V
8 november 2012
17 april 2013
19 april 2013
3 juli 2013
12 oktober 2013
GROEN
24 januari 2013
16 april 2013
N-VA
25 oktober 2012
19 januari 2013
12 juni 2013
OPEN VLD
30 november 2012
VLAAMS BELANG
8 december 2012
27 januari 2013
16 juli 2013

ACTIVITEIT

Panelgesprek i.s.m. MARKANT over de Noord-Zuid werking
Ontvangst “Ceder”
Ontvangst bezoekersgroep uit Frankrijk - GVA Femme Aigurande
Bezoek zomeruniversiteit Jong CD&V
Congres i.s.m. DUTAP, het Wereldwijd Turks Europees Platform
Nieuwjaarsreceptie
Werkvergadering GROEN plus
Lezing Paul De Ridder
Nieuwjaarsreceptie
Lezing Paul De Ridder
Debatavond over de rol van Europa in Brussel
Ontvangst Marnixkring Antwerpen
Nieuwjaarsreceptie
Persconferentie

7gddY_Z7gjhhZa
De Raad presenteerde opnieuw een reeks inspirerende lezingen over Brussel. We gaven het
woord aan vijf professoren met een brede blik op de problemen en de troeven van de hoofdstad.
Op 18 december 2012 mocht professor Piet Van De Craen de spits afbijten. Hij verdedigde
de visie dat je leerlingen slimmer maakt met meertalig onderwijs.
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ACTIVITEITEN IN SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

Op 6 februari 2013 was het de beurt aan Philippe Van Parijs. De man van “Picnic the
streets” had het over meertaligheid in Brussel, vandaag en morgen.
Op 12 maart 2013 beklom Eric Corijn het spreekgestoelte. Hij nam Brussel als Europese
hoofdstad onder de loep.
Op 23 april 2013 beschreef Patrick Deboosere de demograﬁsche evolutie in Brussel.
Na vijftig jaar stadsvlucht tekenen we een opnieuw een enorme bevolkingsgroei op.
Op 11 juni 2013 zette Jan Degadt een punt achter de lezingenreeks. Hij liet zijn licht schijnen op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in Brussel.

Piet Van De Craen

Philippe Van Parijs

Eric Corijn

Patrick Deboosere

Jan Degadt

ACTIVITEITEN VAN DERDEN
DATUM
20 oktober 2012
6 november 2012
18 december 2012

ACTIVITEIT
Prijsuitreiking Sociaal-Cultureel fonds Vic Anciaux
Vergadering van Muntpunt
Vergadering van Muntpunt

23 januari 2013
25 februari 2013
15 april 2013
26 februari 2013

Leonardo Da Vinci-project van KA Ukkel en KTA Zavelenberg
Infoavond over ethiek en gezondheid i.s.m. Het Huis voor Gezondheid
Leonardo Da Vinci-project van KA Ukkel en KTA Zavelenberg
Literaire avond met BOCO en het Vermeylenfonds
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Kunsttentoonstellingen
Van 9 november t/m 21 december 2012
liep in het huis van de Raad een originele
dubbeltentoonstelling met juwelen van
Lore Van Keer die fotograﬁsch werden
vastgelegd door Geneviève Deleu.

Jean-Luc Vanraes, Geneviève Deleu,
Lore Van Keer, Daniël Buyle
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“De Finstraat is geen einde” was de titel
van een fototentoonstelling met werk van
Cathérine Antoine en Rebecca Lee. Ze was
te bekijken van 11 t/m 31 januari 2013.

Van 15 mei t/m 11 juli 2013 konden stripliefhebbers de prestigieuze tentoonstelling “ De wereld van de strips in originelen” bezoeken. De curatoren Jan Hoet
en Dany Vandenbossche brachten meer
dan 200 originele tekeningen van Belgische stripartiesten samen. De expo liep
zowel in de Lokettenzaal van het Vlaams
Parlement als in het huis van de Raad.
Marc Sleen en Jan Hoet
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De tentoonstelling “kunstenaars in beweging” werd in samenwerking met
vzw “De Buurtwinkel” opgezet. Schilderijen, tekeningen en kantwerkjes van
buurtbewoners uit de Anneessenswijk
waren te bewonderen van 16 t/m 27
september 2013.
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Hekkensluiter was de Brusselse kunstschilder Luc Vandervelde. Hij mocht zijn
werk tentoonstellen van 3 t/m 24 oktober 2013.
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4. Informatica
De dienst informatica is verantwoordelijk voor de ICT bij de Raad. Het takenpakket van
de dienst bestaat uit de aankoop en vervanging van hardware, de ontwikkeling en toepassing van software, de ondersteuning van de verslaggeving tijdens de plenaire vergaderingen, het onderhoud van de website, lay-out en fotograﬁeopdrachten en de permanentie
van de helpdesk.

Hardware
58

Op het vlak van hardware was de Raad het voorbije zittingsjaar toe aan uitbreiding.
Het RAM-geheugen van een belangrijke server werd opgetrokken en ook de capaciteit
van de datalijn ging fors de hoogte in van 2 naar 10 megabit per seconde.

Software
Het project met het documentbeheersysteem Corsa, dat vorig jaar werd opgestart, is
afgerond. De databankmodule van Corsa doet nu dienst als centraal adressenbestand en
wordt door de dienst informatica up to date gehouden. Ook de module om documenten
te beheren staat helemaal op punt. De dienst wetgeving en het secretariaat van de gifﬁer
kregen daarvoor aangepaste opleidingssessies. Verder zorgde de dienst informatica voor
de nodige vernieuwingen aan het intranet.

De verslaggeving krijgt ondersteuning van de dienst informatica

De website is een vaste waarde voor wie de parlementaire activiteiten van de Raad op
de voet wil volgen. Ook alle nieuwtjes over lezingen, tentoonstellingen en educatieve
activiteiten zijn er op terug te vinden. De site heeft succes, want het aantal unieke
bezoekers is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal trouwe
bezoekers en het aantal bezochte pagina’s namen fors toe.
MAAND
sep-12
okt-12
nov-12
dec-12
jan-13
feb-13
mrt-13
apr-13
mei-13
jun-13
jul-13
aug-13

UNIEKE BEZOEKERS
1648
2244
1506
1269
1512
1230
1276
1308
1760
1632
1456
1415

AANTAL BEZOEKEN
3456
4551
3753
3529
3913
3559
3617
3752
4197
4194
4096
3433

PAGINA´S
14844
22885
19395
15669
18822
18168
18850
19305
19831
18630
16240
11312

Lay-out en fotograﬁe
De dienst informatica zorgde ook voor de lay-out van alle publicaties van de Raad.
De uitnodigingen voor tentoonstellingen en de ﬂyers voor de educatieve activiteiten
worden in eigen beheer gemaakt.
Ook fotograﬁeopdrachten behoren tot het takenpakket. Bij belangrijke activiteiten legt
de dienst informatica sfeerbeelden vast voor de website, verslagen en brochures.

Helpdesk
Personeelsleden met computerproblemen kunnen dag in dag uit om hulp vragen bij de
helpdesk. De informaticaploeg rukt uit bij mailproblemen, geblokkeerde printers of het
conﬁgureren van smartphones. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest
voorkomende tussenkomsten.
HELPDESK
OS / WIN7 / Smartphones
Ofﬁce toepassingen
E-mail
Printer / scanner / pc
Internet
Netwerk / bekabeling
Backup procedures

30%
20%
20%
15%
5%
5%
5%
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Website
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5. Publieksinformatie
Welkom – Bienvenue – Willkommen – Welcome
ZITTINGEN

Zowel de plenaire vergaderingen als de bijeenkomsten van de verschillende commissies zijn
meestal openbaar en bezoekers zijn er van harte welkom. De zittingen worden georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Alle zalen zijn voorzien van een publieksruimte met zitbanken. De toehoorders kunnen uiteraard niet actief deelnemen aan de
debatten en mogen deze ook niet verstoren.
De agenda van alle parlementaire vergaderingen vind je op de website www.raadvgc.be.
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Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij de bezoekersingang van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 73, 1000 Brussel. Reserveren hoeft niet, maar groepen
kunnen vooraf het best contact opnemen met de dienst externe relaties en ontvangst:
Bart Van Walleghem – 02/213.71.25 – bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be.
RONDLEIDINGEN

Je kunt met je vereniging of vriendenkring een boeiend groepsbezoek boeken bij de
Raad en het Brussels Parlement. Neem een kijkje op onze website www.raadvgc.be en
reserveer een datum bij de dienst externe relaties en ontvangst:
Bart Van Walleghem – 02/213.71.25 – bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be.
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Documenten en publicaties
WETGEVING

Ontwerpen en voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, amendementen, commissieverslagen, moties en overzichtslijsten worden verwerkt tot STUKKEN. De schriftelijke
vragen van de VGC-raadsleden en de antwoorden van de collegeleden worden afgedrukt in
het BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN. Een volledig relaas van iedere plenaire
vergadering wordt weergegeven in een INTEGRAAL VERSLAG.
Al deze documenten en ook de agenda’s van alle vergaderingen worden doorgemaild naar
een bestand van geïnteresseerden. Wie dit wenst kan zijn mailadres doorsturen en wordt
opgenomen in de verzendlijst van de dienst wetgeving:
Gerd Closset – 02/213.71.90 – gclosset@raadvgc.irisnet.be.
Alle documenten vind je ook terug op de website www.raadvgc.be.
BROCHURES

Wat is de rol van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het politieke
landschap. Het staat glashelder uitgelegd in een mooie presentatiebrochure. Die is ook
beschikbaar in het Frans, Engels en Duits. De vier versies zijn online in te kijken op
www.raadvgc.be.
De Raad heeft ook een handige plooifolder waarin je de belangrijkste informatie in een
notendop terugvindt.
Alle publicaties zijn te verkrijgen bij de infotheek:
Dirk Lagast – 02/213.71.94 – dlagast@raadvgc.irisnet.be.
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HOOFDSTUK IV
Conferentie van Vlaamse schepenen
en OCMW-voorzitters in Brussel

63

JA ARVER SL AG 2012 - 2013

Conferentie van Vlaams-Brusselse schepenen en
OCMW-voorzitters opnieuw van start
De Conferentie van de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op 13 maart 2013 opnieuw geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. De Conferentie telt nu 26 leden: 23 schepenen en 3 OCMWvoorzitters. Dat zijn er zes meer dan op het einde van de vorige zittingsperiode. Voor het
eerst zijn de Vlamingen op het uitvoerend niveau vertegenwoordigd in alle 19 Brusselse
gemeenten. De Conferentie van de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters is zowat de
tegenhanger van de Conferentie van de 19 (Franstalige) Brusselse burgemeesters.
De Conferentie brengt alle Vlaams-Brusselse schepenen en OCMW-voorzitters samen om ervaringen uit te wisselen, de samenwerking tussen gemeenten te stimuleren, gemeenschappelijke problemen te bespreken en oplossingen aan te kaarten bij andere bestuursniveaus,
ondermeer de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Vlaamse en de federale overheid.
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Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de Conferentie een bevoorrecht gesprekspartner in het lokaal beleid dat de VGC ontwikkelt.
Op de installatievergadering van de Conferentie is een Vast Bureau gekozen dat bestaat
uit een voorzitter en drie ondervoorzitters. De vier leden van het Vast Bureau zitten
volgens een beurtsysteem de Conferentie gedurende de komende zes jaar voor.
Tot dat Vast Bureau behoren Adelheid
Byttebier (Groen – schepen in Schaarbeek), Brigitte
De Pauw (CD&V – OCMW-voorzitter in Jette),
Willem Stevens (sp.a – schepen in Sint-Gillis) en
Jean-Luc Vanraes (Open Vld – OCMW-voorzitter
in Ukkel).
De grifﬁer van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Daniël Buyle, treedt op als
secretaris van de Conferentie. De grifﬁe van de
Raad zorgt voor de logistieke ondersteuning.

Vast Bureau

De namenlijst van de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters vindt u op pagina 77.
Voor de adressen van alle Vlaamse schepenen, OCMW-voorzitters, gemeenteraadsleden
en OCMW-raadsleden in Brussel surf je naar www.raadvgc.be.
In het menu klik je op Brusselse info en vervolgens op Adressen van Brusselse gemeentemandatarissen.
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Na de installatievergadering kwam de Conferentie nog driemaal bijeen over het VGCbeleid in de Brusselse gemeenten: op 22 mei met collegevoorzitter Guy Vanhengel over
de ‘Brede Scholen’, op 19 juni met collegelid Brigitte Grouwels over de Nederlandstalige
welzijnsvoorzieningen (kinderdagverblijven en seniorenzorg) en op 9 oktober 2013 met
collegelid Bruno De Lille over de bevoegdheidsdomeinen cultuur, jeugd en sport.
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De installatievergadering van de Conferentie van Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters op 13 maart 2013
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HOOFDSTUK V
67

Het grifﬁepersoneel en
de diensten van de Raad
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GRIFFIE
Lombardstraat 61-67 – 1000 Brussel
Algemeen telefoonnummer
02/213.71.00
E-mail
info.raad@raadvgc.irisnet.be
Postadres
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
1006 Brussel

68

1. Grifﬁepersoneel
GRIFFIER

DIENST FINANCIEN & PERSONEEL

Daniël Buyle
02/213.71.80
dbuyle@raadvgc.irisnet.be

Anne Claeys
Diensthoofd
02/213.71.76
aclaeys@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat
Krista Kerckhoven
02/213.71.80
kkerckhoven@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat
Claudine Adam
02/213.71.75
cladam@raadvgc.irisnet.be

DIENST WETGEVING

DIENST INFORMATIE & EDUCATIE

Patricia Coppens
Diensthoofd
02/213.71.91
pcoppens@raadvgc.irisnet.be

Hilde Vissers
Diensthoofd
02/213.71.93
hvissers@raadvgc.irisnet.be

Nathalie Bos
02/213.71.92
nbos@raadvgc.irisnet.be

Dirk Lagast
Infotheek
02/213.71.94
dlagast@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat
Gerd Closset
02/213.71.90
gclosset@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat
Karin Balis (4/5)
02/213.71.95
kbalis@raadvgc.irisnet.be

Secretariaat en coördinator onthaal

Gebouwen & Techniek

Stefaan Debunne
02/213.71.26
sdebunne@raadvgc.irisnet.be

Beni De Boeck
02/213.71.88
bdeboeck@raadvgc.irisnet.be

Onthaal
Kristof Nijs
02/213.71.02
knijs@raadvgc.irisnet.be

Raf Van Overstraeten
Huisbewaarder
02/213.71.99
rvanoverstraeten@raadvgc.irisnet.be
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Ivan S’Heeren (2/5)
02/213.71.02
isheeren@raadvgc.irisnet.be

Paul Claeys
02/213.71.15
pclaeys@raadvgc.irisnet.be

Chantal Van Nerom
02/213.71.02
cvannerom@raadvgc.irisnet.be

Steve Vankerckhoven
02/213.71.13
svankerckhoven@raadvgc.irisnet.be

Informatica
Huishouding
Guy Verhaeghe
02/213.71.35
gverhaeghe@raadvgc.irisnet.be
Paul van den Akker
02/213.71.36
pvandenakker@raadvgc.irisnet.be

Steven Teugels
02/213.71.17
steugels@raadvgc.irisnet.be

Raymonde De Cock (halftijds)
<met pensioen vanaf 1 september 2013>

Externe Relaties & Ontvangst
Bart Van Walleghem
02/213.71.25
bvanwalleghem@raadvgc.irisnet.be

Yuen Bing ‘Queenie’ NG (halftijds)
02/213.71.02
qng@raadvgc.irisnet.be

Monica Wilmots
02/213.71.02
mwilmots@raadvgc.irisnet.be
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2. Tijdelijk statutair personeel
Kabinet van de voorzitter
Bert Cornelis
Pieter De Keyser
Denis Delbeque

kabinetschef
kabinetsmedewerker
kabinetsmedewerker <vanaf 12 november 2012>

Kabinet van de ondervoorzitter
Sabah Meschi (voltijds)
kabinetsmedewerker <tot 31 augustus 2013>
Jos Raymenants (voltijds)
kabinetsmedewerker <vanaf 1 september 2013>
Lien Vrijders (halftijds)
kabinetsmedewerker
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3. Tijdelijk niet-statutair personeel
Iedere fractievoorzitter heeft recht op een voltijdse medewerker, de andere raadsleden
hebben recht op een halftijdse medewerker.
Luisa Ramirez van KA Ukkel liep telkens op woensdag stage van september 2012 tot juni
2013 op het kabinet van de voorzitter en op de Open Vld-fractie. Zij deed er administratief werk en zorgde voor het klassement.
Meriem Fouarat van het Instituut Mater Dei in Sint-Pieters-Woluwe liep telkens op
woensdag stage van september 2012 tot juni 2013 bij de sp.a-fractie. Zij voerde er administratieve taken uit.
Marwane Boushaba van het Instituut Saint Vincent de Paul in Ukkel liep stage van
maandag 17 september 2012 tot en met vrijdag 21 september 2012 en ook elke maandag
van 24 september 2012 tot 1 december 2012 bij de sp.a-fractie. Hij deed er administratief werk en voerde ook klassementstaken uit.
Yassine Laroussi liep stage van november 2012 tot maart 2013 bij de sp.a-fractie. Zij
deed er administratief werk.
Chadia Laghmich liep de hele maand maart 2013 stage bij de sp.a-fractie. Ook zij deed
er administratief werk.

Samenstelling
Daniël Buyle
Patricia Coppens
Hilde Vissers
Anne Claeys

grifﬁer
diensthoofd wetgeving
diensthoofd informatie & educatie
diensthoofd ﬁnanciën & personeel

Werking
De bestuursraad vergaderde op 12 november, 21 november en 7 december 2012, en op 18
januari, 21 februari, 18 april, 13 mei en 31 mei 2013.
De belangrijkste agendapunten waren de wijzigingen aan het personeelsstatuut, de
nieuwe werktijdregeling voor het grifﬁepersoneel, het beheer van de adresbestanden, de
wijziging van de regeling voor pensioenvergoedingen, het sociaal overleg met het personeelscomité, de wijziging van de procedure voor de verkiezing van het personeelscomité
en de vertrouwenspersonen, en de wijziging van de eindeloopbaanregeling.

5. De sociale dienst
De sociale dienst staat onder het gezag van het Bureau van de Raad dat het reglement
vastlegt.
De dienst wordt beheerd door een comité.
Samenstelling <tot 29 mei 2013>
Carla Dejonghe
voorzitter
Johan Demol
lid
Daniël Buyle
grifﬁer
Anne Claeys
secretaris
Samenstelling <vanaf 30 mei 2013>
Bianca Debaets
voorzitter
Johan Demol
lid
Daniël Buyle
grifﬁer
Anne Claeys
secretaris
Werking
Het comité heeft vergaderd op 2 juli 2013.
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6. Het personeelscomité
Samenstelling
Stefaan Debunne
Karin Balis
Dirk Lagast
Steven Teugels

voorzitter
ondervoorzitter
secretaris
lid

Werking
Het personeelscomité vergaderde op 7 november, 21 november, 5 december 2012 en op
10 januari, 30 januari, 5 maart, 22 april en 30 mei 2013.
De werking van het personeelscomité richtte zich vooral op de start van het sociaal
overleg binnen de Raad en de samenwerking met de personeelcomités van andere parlementaire assemblees. Verder kwam de nieuwe procedure voor de verkiezing van het
personeelscomité en de vertrouwenspersonen aan bod. Ook de nieuwe werktijdregeling
en de initiatieven voor het bevorderen van teamgeest bij het personeel belandden op de
agenda van het personeelscomité.
Op vraag van het personeelscomité werd het afgelopen zittingsjaar ook een sociaal
overlegcomité geïnstalleerd. Het comité bestaat uit de leden van de bestuursraad en
van het personeelscomité en overlegt over allerlei onderwerpen die het personeel aanbelangen. Het comité kwam bijeen op 19 december 2012, 20 maart 2013, 14 mei 2013
en 11 juni 2013. De meest in het oog springende punten die aan bod kwamen waren de
werktijdregeling, de verkiezingsprocedure van het personeelscomité en de vertrouwenspersonen, en de eindeloopbaanregeling.
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Bijlage
ADRESSEN
RAADSLEDEN
Fouad AHIDAR
Gustave Gilsonstraat 88 - 1090 Jette
I]j^h<HB%),*$(&#%,#))
@VciddgIZa%'$'&(#,&#''";Vm%'$'&(#,&#'&
:"bV^a[V]^YVg5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
Els AMPE
Kerkeveldstraat 37 - 1020 Brussel
@VciddgIZa%'$*).#+*#''";Vm%'$*).#+*#.'
:"bV^a^c[d5ZahVbeZ#WZ
LZWh^iZlll#ZahVbeZ#WZ
Sophie BROUHON
Generaal Jacqueslaan 237 bus 4 - 1050 Elsene
@VciddgIZa%'$*).#++#**";Vm%'$*).#+*#&*
:"bV^ahWgdj]dc5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
LZWh^iZlll#hde]^ZWgdj]dc#WZ
Réne COPPENS
Maria van Hongarijelaan 54 bus 14 - 1083 Ganshoren
I]j^hIZa%'$)'+#)%#*)";Vm%'$)'+#)%#*)
@VciddgIZa%'$*).#+*#'(";Vm%'$*).#+*#.'
:"bV^aXdeeZchgZcZ5h`ncZi#WZ
Bianca DEBAETS
Spastraat 79 - 1000 Brussel
@VciddgIZa%'$'&(#,&#**";Vm%'$'&(#,&#*+
:"bV^aWYZWVZih5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
LZWh^iZlll#W^VcXVYZWVZih#WZ
Carla DEJONGHE
Stuyvenberg 17 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
@VciddgIZa%'$'&(#,&#*'";Vm%'$'&(#,&#*&
:"bV^aXYZ_dc\]Z5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
LZWh^iZlll#XVgaVYZ_dc\]Z#WZ

Johan DEMOL
Blauweregenlaan 4 - 1030 Schaarbeek
I]j^hIZa%'$(),#*'#,-";Vm%'$(),#*'#,-
:"bV^a_YZbda5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
Brigitte DE PAUW
de Smet de Naeyerlaan 24 - 1090 Jette
I]j^hIZa%'$)'-#&&#,-";Vm%'$)'-#&&#,-
@VciddgIZa%'$*).#+)#.%";Vm%'$*).#+*#++
:"bV^aWYZeVjl5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
LZWh^iZlll#Wg^\^iiZYZeVjl#WZ
Paul DE RIDDER
Sint-Kristoffelstraat 12 - 1000 Brussel
I]j^hIZa%'$*&)#%*#&&
@VciddgIZa%'$'&(#,&#+,";Vm%'$'&(#,&#++
:"bV^aeYZg^YYZg5gVVYk\X#^g^hcZi#WZ
LZWh^iZlll#eVjaYZg^YYZg#WZ
Dominiek LOOTENS-STAEL
Swartenbroucklaan 13 - 1090 Jette
I]j^hIZa%'$),-#-,#%%";Vm%'$),.#+.#%%
@VciddgIZa%'$'&(#,&#('";Vm%'$'&(#,&#(&
:"bV^aYaddiZch5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
Annemie MAES
Vanderborghtstraat 46 - 1090 Jette
I]j^h<HB%),)$+'#-'#++
@VciddgIZa%'$'&(#,&#+'";Vm%'$'&(#,&#+&
:"bV^aVccZb^Z#bVZh5\gdZc#WZ
LZWh^iZlll#VccZb^ZbVZh#WZ

CD&V
Secretaris: Iris DEPOORTER
Lombardstraat 57 - 1000 Brussel
Tel 02/549.65.65 - Fax 02/549.65.66
idepoorter@bruparl.irisnet.be

Jef VAN DAMME
Nijverheidskaai 25 bus 1 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek
@VciddgIZa%'$*).#++#**";Vm%'$*).#+*#&*
:"bV^a_kVcYVbbZ5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
LZWh^iZlll#_Z[kVcYVbbZ#WZ

Groen
Secretaris: Nathalie DESWAEF
Lombardstraat 57 - 1000 Brussel
Tel 02/549.63.15 - Fax 02/213.71.71
groen@bruparl.irisnet.be

Walter VANDENBOSSCHE
Felicien Ropsstraat 25 bus 51 - 1070 Anderlecht
I]j^hIZa%'$*'%#+-#(.";Vm%'$*'%#+-#(.
@VciddgIZa%'$*).#+(#)%";Vm%'$*).#+(#*%
:"bV^alkYW&%%5]dibV^a#Xdb
LZWh^iZlll#lkVcYZcWdhhX]Z#eVgaWgj#^g^hcZi#WZ

N-VA
Secretaris: Lieven DE ROUCK
Lombardstraat 57 - 1000 Brussel
Tel 02/549.65.98 - Fax 02/549.66.40
lderouck@bruparl.irisnet.be

Elke VAN DEN BRANDT
Landsroemlaan 42 bus 1 - 1083 Ganshoren
I]j^h<HB%)-*$+&#+(#&*
@VciddgIZa%'$*).#+(#%,";Vm%'$*).#++#%&
:"bV^aZa`Z#kVcYZcWgVcYi5\gdZc#WZ
LZWh^iZlll#Za`ZkVcYZcWgVcYi#WZ
Greet VAN LINTER
Hervormingslaan 83 bus 5 - 1083 Ganshoren
I]j^h<HB%),+$+.#,)#.+";Vm%'$)'*#..#.'
:"bV^a\kVca^ciZg5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
Jean-Luc VANRAES
Winston Churchilllaan 205 - 1180 Ukkel
I]j^h<HB%),*$*+#(-#-%
@VciddgIZa%'$'&(#,&#)*";Vm%'$'&(#,&#)&
:"bV^a_akVcgVZh5WgjeVga#^g^hcZi#WZ

Open Vld
Secretaris: Johan BASILIADES
Lombardstraat 57 - 1000 Brussel
Tel 02/549.65.35 - Fax 02/549.65.92
info@vldbrussel.be
sp.a
Secretaris: Pieter VAN DAMME
Lombardstraat 57 - 1000 Brussel
Tel 02/549.66.55 - Fax 02/549.65.15
sp.a@bruparl.irisnet.be
Vlaams Belang
Secretaris: Stijn HIERS
Lombardstraat 57 - 1000 Brussel
Tel 02/549.64.53 - Fax 02/549.66.32
vlaamsbelang@bruparl.irisnet.be
Vlaamse Democraten
Secretaris: Francis WOUTERS
Lombardstraat 67 - 1000 Brussel
Tel 02/213.71.38 - Fax 02/213.71.39
fwouters@bruparl.irisnet.be
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FRACTIES
Elke ROEX
Nationale-maatschappijlaan 43 - 1070 Anderlecht
@VciddgIZa%'$*).#++#**";Vm%'$*).#+*#&*
:"bV^aZgdZm5WgjeVga#^g^hcZi#WZ
LZWh^iZlll#Za`ZgdZm#WZ

75

JA ARVER SL AG 2012 - 2013

76

COLLEGE
Guy VANHENGEL
Voorzitter van het College bevoegd voor Onderwijs,
Vorming en Begroting
Kunstlaan 9 - 1210 Brussel
Tel 02/209.28.11 - Fax 02/209.28.12
:"bV^a\kVc]Zc\Za5kVc]Zc\Za#^g^hcZi#WZ
Adjunct kabinetschef VGC: Christel VERHASSELT
Brigitte GROUWELS
Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin,
Media en Patrimonium
Sint-Lazaruslaan 10, 13e verdieping - 1210 Brussel
Tel 02/517.13.33 - Fax 02/511.50.83
:"bV^a^c[d5\gdjlZah#^g^hcZi#WZ
Adjunct kabinetschef VGC: Git CEULEMANS
Bruno DE LILLE
Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Ambtenarenzaken
Sint-Lazaruslaan 10, 14e verdieping - 1210 Brussel
Tel 02/517.12.59 - Fax 02/511.54.64
:"bV^aWYZa^aaZ5YZa^aaZ#^g^hcZi#WZ
Adjunct kabinetschef VGC: Bert SCHREURS

VLAAMS MINISTER VOOR BRUSSEL
Minister Pascal SMET
Koning Albert II-laan 15, 7e verdieping - 1210 Brussel
Tel 02/552.68.00 - Fax 02/552.68.01
E-mail: kabinet.smet@vlaanderen.be
Adjunct-kabinetschef Brussel: Dirk MOORS
dirk.moors@vlaanderen.be

VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VERKOZEN
IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
CD&V
Paul DELVA - Alfred Madouxlaan 22A - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
@VciddgIZa%'$**'#)(#%*
<HB%),*$*)#.)#(+
:"bV^aeVja#YZakV5kaVVbheVgaZbZci#WZ
LZWh^iZlll#eVjaYZakV#WZ
Groen
Luckas VANDER TAELEN - Bondgenotenstraat 262 - 1190 Vorst
<HB%),*$'-#(+#%.
:"bV^aakVcYZgiVZaZc5nV]dd#Xdb
Open Vld
Ann BRUSSEEL - Mudrahoek 64 bus 0202 - 1070 Anderlecht
<HB%),)$),#,)#'+
:"bV^aVWgjhhZZa5kaVVbheVgaZbZci#WZ
Khadija ZAMOURI - George-dit-Marchalstraat 30 - 1081 Koekelberg
@VciddgIZa%'$**'#)(#+*";Vm%'$**'#))#-.
:"bV^a`]VY^_V#oVbdjg^5kaVVbheVgaZbZci#WZ
sp.a
Yamila IDRISSI – Kruitmolenstraat 72 - 1000 Brussel
@VciddgIZa%'$**'#)'#*'";Vm%'$**'#))#,&
:"bV^anVb^aV#^Yg^hh^5kaVVbheVgaZbZci#WZ
Onafhankelijke
Erik ARCKENS - Louizalaan 131 bus 14 - 1050 Elsene
I]j^h<HB%),,$',#%+#(%
:"bV^aZg^`#VgX`Zch5kaVVbheVgaZbZci#WZ

Anderlecht
Elke Roex (sp.a)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden, openbare netheid en vervoer
Brussel
Els Ampe (Open Vld)
Bevoegdheden:
Openbare werken en verkeer
Ans Persoons (sp.a)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden
(behalve onderwijs) en wijkcontracten
Elsene
Maite Morren (sp.a)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden, wijkleven, telematica,
drukkerij, economaat
Etterbeek
Rik Baeten (sp.a)
Bevoegdheden:
Sociale cohesie, internationale
solidariteit en samenwerking,
afgevaardigd schepen bij het
OCMW
Rik Jellema (Groen)
Bevoegdheden:
Openbare werken en wegenis,
openbare gebouwen, ontwerp
en aanleg van groene ruimten,
duurzame wijkcontracten
Frank Van Bockstal (CD&V)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige Aangelegenheden, stedenbouw, leefmilieu,
financiën en begroting

Evere
Martine Raets (Open Vld)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden, economische promotie,
tewerkstelling
Ganshoren
René Coppens (Open Vld)
Bevoegdheden:
Financiën, begroting, Nederlandse
cultuur en jeugd
Marco Van Dam (sp.a)
Bevoegdheden:
OCMW-voorzitter
Jette
Brigitte De Pauw (CD&V)
Bevoegdheden:
OCMW-voorzitter
Brigitte Gooris (Open Vld)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden
Koekelberg
Robert Delathouwer (sp.a)
Bevoegdheden:
Tewerkstelling, volksgezondheid,
Nederlandstalige aangelegenheden
Oudergem
Dirk Hoornaert (Samen)
Bevoegdheden:
Vlaamse zaken, gemeentelijke
informatica, gelijke kansenbeleid

Schaarbeek
Adelheid Byttebier (Groen)
Bevoegdheden:
Nederlandse aangelegenheden,
juridische zaken en verzekeringen,
gelijkheid tussen mannen en
vrouwen, uitrustingen/aankopen

Sint-Joost-ten-Node
Beatrice Meulemans (sp.a)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden, erediensten, sociale
samenhang

SINT-AGATHA-BERCHEM
Vincent Riga (CD&V)
Bevoegdheden:
Stedenbouw, leefmilieu, mobiliteit, werkgelegenheid, personen
met beperkte mobiliteit

Sint-Lambrechts-Woluwe
Xavier Liénart van Lidth de
Jeude (LB)
Bevoegdheden:
Relaties met de Franstalige
inwoners van de Brusselse rand –
informatica

Agnès Vanden Bremt
(CD&V)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden

Sint-Pieters-Woluwe
Helmut De Vos (CD&V)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden

SINT-GILLIS
Willem Stevens (sp.a)
Bevoegdheden:
Duurzame ontwikkeling, economaat, energie, informatica,
Ne-derlandstalige
aangelegenheden

Ukkel
Jean Luc Vanraes (Open Vld)
Bevoegdheden:
OCMW-voorzitter

SINT-jANS-MOLENBEEK
Annalisa Gadaleta (Groen)
Bevoegdheden:
Duurzame ontwikkeling, leefmilieu, beplantingen, biodiversiteit,
energie, dierenwelzijn, Nederlandstalige aangelegenheden
Jan Gypers (Open Vld)
Bevoegdheden:
Openbare werken, mobiliteit,
gesubsidieerde projecten
(wijkcontracten, grootstedenbeleid,...), gemeentelijke werkhuizen

Vorst
Jutta Buysse (sp.a)
Bevoegdheden:
Nederlandstalige aangelegenheden
Watermaal-Bosvoorde
Jan Verbeke (CD&V)
Bevoegdheden:
Bevolking, sport en gezondheid
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