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Woord vooraf
De verkiezingen van 25 mei 2014 waren het startschot voor een nieuwe vijfjarige legislatuur 2014-2019. Sinds die stembusgang telt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 9 nieuwe en 8 vertrouwde gezichten bij de 17 verkozen leden.
Tijdens het eerste zittingsjaar 2014/2014-2015 hebben de raadsleden kersverse krijtlijnen
uitgetekend in alle beleidsdomeinen van de VGC: onderwijs en vorming, cultuur, jeugd en
sport, media, gezondheid, gezin en welzijn. Op die manier geven ze vorm aan een uitstekende Nederlandstalige dienstverlening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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In dit jaarverslag presenteren we u een boeiende kijk op het politieke reilen en zeilen van
de Raad. Het parlementaire werk blijft de absolute blikvanger in het eerste deel. Daarna
volgt een overzicht van het aanbod voor de scholen en het brede publiek.
We namen het afgelopen jaar ook afscheid van Daniël Buyle, die als griffier 15 jaar lang de
diensten van de Raad in goede banen heeft geleid. We wensen hem een mooie toekomst toe!
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HOOFDSTUK I
Samenstelling en structuur
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1. Samenstelling
Zetelverdeling

Op 25 mei 2014 trokken de Brusselaars naar de stembus om opnieuw 89 parlementsleden
te verkiezen. De 17 Nederlandstalige volksvertegenwoordigers vormen samen de Raad van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De zetelverdeling aan Nederlandstalige kant ziet er als volgt uit:
Open Vld – Open Vlaamse Liberalen en Democraten
sp.a – socialistische partij anders
Groen
N-VA – Nieuw-Vlaamse Alliantie
CD&V – Christen-Democratisch en Vlaams
Vlaams Belang

5 zetels
3 zetels
3 zetels
3 zetels
2 zetels
1 zetel
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De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bestaat uit de Raad en het College en is
bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vlaams
Belang
CD&V
Open Vld

N-VA

Groen

sp.a
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Raad

De 17 leden van de Raad vertegenwoordigen 6 politieke fracties/partijen.
De meerderheid wordt gevormd door Open Vld, sp.a en CD&V.
Groen, N-VA en Vlaams Belang zetelen in de oppositie.
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Els Ampe

René Coppens

Stefan Cornelis

Fouad Ahidar

Elke Roex,
fractievoorzitter

Jef Van Damme

Bruno De Lille

Annemie Maes,
fractievoorzitter

Arnaud Verstraete

Carla Dejonghe

Khadija Zamouri,
fractievoorzitter
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Liesbet Dhaene

Paul Delva,
fractievoorzitter

Cieltje Van Achter

Johan Van den Driessche,
fractievoorzitter
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Brigitte Grouwels

Dominiek Lootens-Stael,
fractievoorzitter
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College

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering telt 8 leden: 5 ministers (3 Franstalige + 2 Nederlandstalige) en 3 staatssecretarissen (2 Franstalige + 1 Nederlandstalige). De regeringsleden hebben op 20 juli 2014 de eed afgelegd in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld uit 3 leden: de
2 Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering.
De bevoegdheden zijn als volgt verdeeld:
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Pascal Smet (sp.a),
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Stedelijk beleid

Guy Vanhengel (Open Vld),
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting,
Onderwijs, Vorming en Studentenzaken

Bianca Debaets (CD&V),
collegelid bevoegd voor Welzijn,
Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen

Vanuit de Vlaamse Regering volgt Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, de werkzaamheden
op. Hij woont met raadgevende stem de vergaderingen van
het VGC-college bij.
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2. Structuur
Voorzitter

Bij het begin van ieder zittingsjaar kiest de Raad een voorzitter. Deze leidt de werkzaamheden van de Raad, het Bureau en het Uitgebreid Bureau en treedt naar buiten als de
vertegenwoordiger van de Raad. In het eerste jaar van de nieuwe legislatuur mocht Carla
Dejonghe opnieuw plaatsnemen in de voorzittersstoel.

Bureau

Elk zittingsjaar start ook met de samenstelling van het Bureau (voorzitter, ondervoorzitter en 5 secretarissen), dat fungeert als dagelijks bestuur van de Raad. Het Bureau is
verantwoordelijk voor de administratie en de financiën van de Raad. Het benoemt het
personeel en houdt toezicht op de werking van de griffie.
Na de verkiezingen van 25 mei 2014 werd in de eerste openbare vergadering van 12 juni
2014 het Bureau voorlopig aangeduid. Pas tijdens de zitting van 20 juli 2014, na de eedafleggingen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, werd het Bureau in zijn definitieve
samenstelling vastgelegd.
Bij de opening van het zittingsjaar 2014-2015 op 17 oktober 2014 werd dit Bureau in zijn
samenstelling bevestigd.
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Samenstelling van het Bureau van 20 juli 2014 tot en met 22 september 2015:
Voorzitter
Carla Dejonghe (Open Vld)
Ondervoorzitter

Brigitte Grouwels (CD&V)

Secretarissen

Jef Van Damme (sp.a)
Arnaud Verstraete (Groen)
Cieltje Van Achter (N-VA)
René Coppens (Open Vld)
Fouad Ahidar (sp.a)

Vergaderfrequentie:
2014
2014-2015

AANTAL VERGADERINGEN
4
17

AANTAL VERGADERUREN
2.44 uur
11.37 uur

HOME

JA ARVER SL AG 2015

Uitgebreid Bureau

Voor de regeling van louter politieke aangelegenheden, zoals het bepalen van de commissiewerkingen, de agenda van de plenaire vergaderingen en de algemene regeling van de
werkzaamheden, wordt het Bureau uitgebreid met de fractievoorzitters van de erkende
politieke fracties. Samen vormen zij het Uitgebreid Bureau.
Samenstelling van het Uitgebreid Bureau van 20 juli 2014 tot en met 22 september 2015:
Voorzitter
Carla Dejonghe (Open Vld)
Ondervoorzitter

Brigitte Grouwels (CD&V)

Secretarissen

Jef Van Damme (sp.a)
Arnaud Verstraete (Groen)
Cieltje Van Achter (N-VA)
René Coppens (Open Vld)
Fouad Ahidar (sp.a)

Fractievoorzitters

Khadija Zamouri (Open Vld)
Elke Roex (sp.a)
Annemie Maes (Groen)
Johan Van den Driessche (N-VA)
Paul Delva (CD&V)
Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
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Vergaderfrequentie:
2014
2014-2015

AANTAL VERGADERINGEN
3
16

AANTAL VERGADERUREN
2.45 uur
20.55 uur

HOME

HOOFDSTUK II
Politieke activiteiten

HOME

JA ARVER SL AG 2015

1. Inhoudelijke analyse
Beleidsverklaringen, beleidsnota’s, jaarverslagen en rapporten, moties van aanbeveling en
van afkeuring worden rechtstreeks afgewerkt in de plenaire vergaderingen.
Ontwerpen en voorstellen van verordening en voorstellen van resolutie worden voorbereid in de commissiebijeenkomsten.
Interpellaties, vragen en vragen om uitleg kunnen aan bod komen in de plenaire vergaderingen, maar worden steeds meer door het Uitgebreid Bureau doorverwezen naar een
commissievergadering.
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Plenaire vergaderingen

De verkiezingen van 25 mei 2014 sloten het parlementaire zittingsjaar 2013-2014 af.
De zitting 2014 omvat de periode tussen de verkiezingsdag en de opening van het
zittingsjaar 2014-2015 op 17 oktober 2014.
Tijdens de zitting 2014 werden 3 plenaire vergaderingen georganiseerd.
Bij de installatievergadering van donderdag 12 juni 2014 werd de zitting 2014 geopend en
werd de Raad geïnstalleerd. Ook de benoeming van het Bureau kwam al aan bod.
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Op zondag 20 juli 2014 waren de samenstelling van Raad en College, de definitieve benoeming van het Bureau en de bepaling en samenstelling van de commissies aan de orde. Na
de toespraak van de voorzitter kreeg de collegevoorzitter het woord voor de presentatie
van het bestuursakkoord 2014-2019 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ‘Goesting
in Brussel’. [Stuk 4 (2014) - Nr.1]
Voor het debat en de stemming over de beleidsverklaring kwam de Raad opnieuw samen
op woensdag 23 juli 2014.
Zoals wettelijk bepaald vond de openingsvergadering van het zittingsjaar 2014-2015
plaats op 17 oktober 2014: de 1e vrijdag na de 3e woensdag van de maand oktober.
In dit eerste jaar van de nieuwe legislatuur kwamen boeiende debatten over uiteenlopende thema’s aan bod tijdens in totaal 12 bijeenkomsten.
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17 oktober 2014 - ochtend
Opening zitting 2014-2015 – Benoeming Bureau – Toespraak voorzitter – Mededelingen –
Beleidsverklaring 2014-2015 van het VGC-College [Stuk 4 (2014-2015) - Nr.1]
7 november 2014 - ochtend
Ontwerp Verordening: Rekening over het dienstjaar 2012 [Stuk 7 (2014-2015) - Nrs.1 en 2]
– Interpellaties: nieuwe initiatieven op het gebied van studentenbeleid, opzegvergoeding
voor VGC-personeel, rol van de VGC bij federale en Vlaamse besparingen voor de culturele sector in Brussel – Vragen om uitleg: recruteringsprocedures voor VGC-personeel,
proefproject rond zorgregisseurs – Actualiteitsdebat: plaatsgebrek in het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel en de gegevensuitwisseling over de inschrijfproblematiek met het
Franstalig onderwijs.
5 december 2014 - ochtend
Ontwerpen Verordening: begrotingswijziging 1 en A voor 2014 [Stuk 6 (2014-2015) - Nrs.1
en 2], oprichting bijzonder investeringsfonds [Stuk 541 (2014-2015) - Nrs.1 en 2], begroting voor 2015 [Stuk 5 (2014-2015) - Nrs.1 tot 4] – Beleidsovereenkomst Stedenfonds
2014-2019, Addendum [Stuk 543 (2014-2015) - Nr.1] – Voorstel wijziging Reglement van
Orde [Stuk 3 (2014-2015) - Nrs.1 en 2]
16 januari 2015 - ochtend
Interpellatie: speelpleinwerking – Vraag om uitleg: blootstelling aan straling in scholen
en crèches – Samengevoegde vragen om uitleg: capaciteitsuitbreidingsdosier Theodoortje
in Jette – Actualiteitsdebat: initiatieven tegen radicaliseren in het onderwijs – Vraag:
ongekwalificeerde uitstroom in het Brussels onderwijs.
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30 januari 2015 - ochtend
Interpellaties: gevolgen van bevriezing VIPA-middelen van lokale dienstencentra,
probleem van spoorloze kinderen als gevolg van het registratiesysteem van de Franse
Gemeenschap – Vragen om uitleg: dagelijks menu van Vlaamse peuters, de kinderopvang,
VGC-steun aan Cinematek ter bewaring van de filmcollectie – Actualiteitsdebat: parallele
kinderopvang en toegankelijkheid van de kinderopvang – Vragen: personenalarmsystemen, aanbod van toiletten in VGC-instellingen.
13 februari 2015 - ochtend
Interpellatie: onderwijsparticipatie – Vragen om uitleg: verplichte taalscreening en eventuele taaltrajecten of taalbaden, leertijd en deeltijds onderwijs, doorstroming naar hoger
onderwijs en lerarenopleiding van allochtone jongeren, de geplande fuifzaal, stadsvernieuwingsproject Abattoir-Erasmus, VGC-gebouwen in de Vanderlindenstraat, de zorgverzekering, ondersteuning van pleegzorg – Actualiteitsvraag: het niet voordragen van het
Kaaitheater als kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap.
6 maart 2015 - ochtend
Discussienota: Een fuifzaal voor de Brusselse jeugd [Stuk 552 (2014-2015) - Nr.1] – Samengevoegde interpellaties en vraag: stopzetten van subsidies voor VBB en PIEO – Samengevoegde interpellatie en vraag: inschrijvingen kleuter- en basisonderwijs en aanmeldingen secundair onderwijs – Interpellaties: de gemeenschapscentra, het nieuwe mediaplatform – Vragen om uitleg: niet-verlenging project “Het werkt, ça marche”, rol van VGC en
Huis van het Nederlands bij het tweetalig maken van monocommunautaire welzijnsinstellingen die overgingen van COCOF naar GGC.
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3 april 2015 - ochtend
Beleidsnota 2014-2019 Onderwijs, Vorming, Studentenzaken: Bouwen met talent [Stuk
561 (2014-2015) - Nr.1] – Actualiteitsdebat: resultaten voor Brusselse scholen in het inspectieverslag Onderwijsspiegel 2015 – Voorstel Resolutie: Inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel [Stuk 553 (2014-2015) - Nrs.1 en 2] – Voorstel
wijziging Reglement van Orde [Stuk 3A (2014-2015) - Nrs.1 tot 3] – Interpellatie: gevolgen
van het M-decreet voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
12 mei 2015 - namiddag
Ontwerp verordening begrotingswijziging 1 en A voor 2015 [Stuk 6A (2014-2015) - Nrs.1,
1.Err. en 2] – Beleidsnota 2014-2019 Cultuur, Jeugd, Sport: Verbinden.
[Stuk 563 (2014-2015) - Nr.1]
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29 mei 2015 - ochtend
Beleidsnota 2009-2014 Welzijn, Gezondheid en Gezin: Veerkrachtig Brussel.
[Stuk 562 (2014-2015) - Nr.1]
26 juni 2015 - ochtend
Motie van aanbeveling: Vlaams-Brusselse Media [Stuk 582 (2014-2015) - Nrs.1 en 2] –
Voorstel van resolutie: Brussels medialandschap [Stuk 581 (2014-2015) - Nr.1] – Beleidsnota 2009-2014 Stedelijk beleid, Communicatie en Media [Stuk 567 (2014-2015) - Nr.1]
– Rekening van de Raad en Rekening Reservefonds [Stuk 9 (2014-2015) - Nr.1] – Interpellatie: Strategie 2025 voor Brussel – Actualiteitsvragen: Huisartsenwachtpost Terranova,
toekomst van het Koning Boudewijnstadion, doelgroepenbeleid in sportverenigingen.
10 juli 2015 - ochtend
Ontwerp verordening rekening over het dienstjaar 2013 [Stuk 7A (2014-2015) - Nrs.1 en
2] – Wijziging personeelsstatuut permanente diensten van de Raad – Vragen om uitleg:
gevolgen van het M-decreet voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs, Brede Schoolprojecten, middelen voor kansarmoede, uitbouw Lokale Dienstencentra – Samengevoegde
vragen om uitleg: stand van zaken naar aanleiding van hervorming VGC-speelpleinwerking.
De volledige tekst van alle debatten in een openbare vergadering wordt weergegeven in
het Integraal Verslag.
Deze verslagen komen tot stand dankzij een ploeg redacteurs en revisoren, die onder
leiding van de dienst wetgeving na iedere openbare vergadering in een mum van tijd een
eerste versie van het verslag klaarstomen. Na proeflezing, aanvulling en verbetering door
de dienst wetgeving verschijnt het voorlopig integraal verslag nog dezelfde dag op de
website www.raadvgc.be.
De definitieve, gedrukte versie wordt uiterlijk een viertal kalenderdagen later op de website geplaatst en digitaal verspreid.
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In het zittingsjaar 2014-2015 kwam de Raad slechts 1 maal samen in besloten plenaire
vergadering. Op 5 december 2014 werden de begrotingswijziging 1 voor 2014 en de begroting 2015 van de Raad besproken en goedgekeurd. De notulen van besloten plenaire
vergaderingen worden bewaard bij de griffie, zij zijn niet consulteerbaar door het publiek.
Sinds de reglementswijziging van april 2015 worden de begrotingsdocumenten van de
Raad - na goedkeuring in besloten commissievergadering - doorverwezen naar de openbare plenaire zitting.

15

Commissies

Een commissie is samengesteld uit een beperkt aantal 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 digitaal
verstuurd.
Het aantal commissies, hun samenstelling, bevoegdheden en benaming worden door de
Raad bepaald, op voorstel van het Uitgebreid Bureau.
Tijdens de zitting van 20 juli 2014 stemde de Raad in met het voorstel van het Uitgebreid
Bureau van 17 juli 2014 over de benoeming en de samenstelling van 6 commissies voor de
legislatuur 2014-2019.
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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 onderwerpen van algemene aard.
Samenstelling
Voorzitter

Carla Dejonghe (Open Vld)

Ondervoorzitter

Elke Roex (sp.a)

Vaste leden
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Elke Roex
Annemie Maes
Johan Van den Driessche

Plaatsvervangers
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

René Coppens
Khadija Zamouri
Jef Van Damme
Arnaud Verstraete
Cieltje Van Achter
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Werking
Nadat de kersverse Vlaamse Regering haar intenties voor de nieuwe legislatuur had kenbaar gemaakt, ging de Raad in op een verzoek om deze commissie al op vrijdag 3 oktober
2014 met spoed samen te roepen om de collegevoorzitter te interpeleren over de impact
van de besparingen van Vlaanderen op Brussel. [Stuk 536 (2014) - Nr.1]
De rekening over het dienstjaar 2012 kwam aan bod in de vergadering van 21 oktober
2014. Tegelijk maakte de collegevoorzitter van deze gelegenheid gebruik om de nieuwste
raadsleden wegwijs te maken in het begrotings- en rekeningstelsel van de VGC.
[Stuk 7 (2014-2015) - Nrs.1 en 2]
In de bijeenkomst van 2 december 2014 bogen de commissieleden zich over maar liefst 3
ontwerpen van verordening: de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2014 [Stuk 6
(2014-2015) - Nrs.1 en 2], de oprichting van een bijzonder investeringsfonds [Stuk 541 (20142015) - Nrs.1 en 2] en de begroting voor het dienstjaar 2015 [Stuk 5 (2014-2015) - Nrs.1 tot 4].
HOME
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Op 17 maart 2015 ging alle aandacht naar 2 interpellaties. Eerst debatteerden de commissieleden met collegevoorzitter Guy Vanhengel over de brugfunctie van de VGC bij
de toepassing van Vlaamse decreten in de Brusselse gemeenten. Aansluitend werd
collegelid Bianca Debaets aan de tand gevoeld aangaande een aantal in het bestuursakkoord aangekondigde initiatieven in verband met het personeelsbeleid van de VGC.
[Stuk 558 (2014-2015) - Nr.1]
De vergadering van 31 maart 2015 ging van start met een interpellatie tot collegelid Pascal
Smet, over de opvolging door de VGC van de Duurzame Wijkcontracten. Collegelid Bianca
Debaets reageerde nadien op een interpellatie met betrekking tot de overheveling van de
kinderbijslag naar de GGC en de houding van de VGC in deze. [Stuk 565 (2014-2015) - Nr.1]
De begrotingswijziging 1 en A voor 2015 kwam uitvoerig aan bod tijdens de bijeenkomst
van 6 mei 2015. [Stuk 6A (2014-2015) - Nrs.1 en 2]
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Een interpellatie tot de collegevoorzitter, betreffende het actieplan voor de preventie van
radicalisering en de samenwerking hierrond met de Vlaamse Regering, bracht de commissieleden opnieuw samen op 19 mei 2015. [Stuk 572 (2014-2015) - Nr.1]
Op verzoek van de raadsleden werd de collegevoorzitter bevoegd voor Begroting,
Onderwijs, Vorming en Studentenzaken op 2 juni 2015 uitgenodigd voor een omstandige
uiteenzetting over de VGC-begrotingsfondsen, die een belangrijke financieringsmethodiek
betekenen bij het budgettair beheer van de VGC-middelen. Na de algemene toelichting
kregen de commissieleden nog een breedvoerig antwoord op al hun bijkomende vragen.
[Stuk 575 (2014-2015) - Nr.1]
Vier samengevoegde interpellaties tot het collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport
en Stedelijk Beleid, over de onverwachte herstructureringsplannen bij de vzw VlaamsBrusselse Media en de berichten over het opdoeken van de stadsradio FM Brussel, lagen
aan de basis van de extra commissiebijeenkomst op 12 juni 2015.
[Stuk 579 (2014-2015) - Nr.1]
Het openbare gedeelte van de samenkomst op 16 juni 2015 besloeg uitsluitend een vraag
om uitleg over het nieuwe N-logo. [Stuk 580 (2014-2015) - Nr.1]
In de laatste bijeenkomst op 8 juli 2015 werd de rekening voor het dienstjaar 2013 besproken en unaniem goedgekeurd. [Stuk 7A (2014-2015) - Nrs.1 en 2]
Besloten commissievergaderingen vonden plaats op 2 december 2014 en 16 juni 2015.
Tijdens deze bijeenkomsten werden de verschillende begrotingsstukken van de Raad
besproken: de begrotingswijziging 1 voor 2014, de begroting 2015, de rekening 2014 en
de rekening van het Reservefonds.
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COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT

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

Carla Dejonghe (Open Vld)

Ondervoorzitter

Brigitte Grouwels (CD&V)

Secretarissen
		
		
		
		

Jef Van Damme (sp.a)
Arnaud Verstraete (Groen)
Cieltje Van Achter (N-VA)
René Coppens (Open Vld)
Fouad Ahidar (sp.a)

Fractievoorzitters
		
		
		
		
		

Khadija Zamouri (Open Vld)
Elke Roex (sp.a)
Annemie Maes (Groen)
Johan Van den Driessche (N-VA)
Paul Delva (CD&V)
Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
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Werking
Tijdens het zittingsjaar 2014-2015 werd de Commissie voor het Reglement een eerste
maal bijeengeroepen op 2 december 2014 met op de agenda het voorstel tot wijziging
van artikel 10,1 van het Reglement van Orde, ingediend door de dames Khadija Zamouri
en Elke Roex en de heer Paul Delva. [Stuk 3 (2014-2015) - Nrs.1 en 2]
Op 20 januari 2015 lag het voorstel tot wijziging van artikel 54,4 van het Reglement van
Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de heer Johan Van den
Driessche en de dames Liesbet Dhaene en Cieltje Van Achter op tafel.
Na verder inhoudelijk onderzoek en toetsing door de diensten, kon de beraadslaging over
dit onderwerp hervat worden op 3 maart 2015, en op 6 maart 2015 werd het geamendeerde voorstel finaal ter stemming voorgelegd en goedgekeurd.
[Stuk 3A (2014-2015) - Nrs.1, 2 en 3]
Een grondige expertise en vergelijkende studies door de diensten, evenals de inbreng en
commentaren vanuit de verschillende fracties, resulteerden uiteindelijk op 7 juli 2015 in
de start van een ingrijpende wijziging van de procedures van de verschillende parlementaire controlemiddelen. [Stuk 3B (2014-2015) - Nrs.1, 2, 3 en 4]
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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

Carla Dejonghe (Open Vld)

Ondervoorzitter

Annemie Maes (Groen)

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

Els Ampe, René Coppens, Stefan Cornelis,
Carla Dejonghe, Khadija Zamouri
Fouad Ahidar, Elke Roex, Jef Van Damme
Bruno De Lille, Annemie Maes, Arnaud Verstraete
Liesbet Dhaene, Cieltje Van Achter, Johan Van den Driessche
Paul Delva, Brigitte Grouwels
Dominiek Lootens-Stael
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Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels hoofdstedelijk gewest
Open Vld
Lionel Bajart, Ann Brusseel
sp.a
Yamila Idrissi
Groen
Elke Van den Brandt
N-VA
Karl Vanlouwe
CD&V
Joris Poschet
Werking
Van bij de aanvang van de nieuwe legislatuur werd duidelijk geopteerd om de band met
Vlaanderen in het algemeen, en met de nieuwe Vlaamse excellenties in het bijzonder,
nauw aan te halen. De traditie om Vlaamse ministers met paralelle bevoegdheden met
de VGC-collegeleden uit te nodigen om hun intenties voor Brussel toe te lichten, werd
opnieuw opgenomen.

HOME

JA ARVER SL AG 2015

De kersverse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gatz, beet de spits af
op 6 januari 2015 met een toelichting over zijn Beleidsnota Brussel 2014-2019 [Stuk 129
(2014-2015) – nr.1 Vlaams Parlement]. De klemtoon in het hele document wordt in hoofdzaak toegespitst op de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC-Raad,
het VGC-College en alle andere Brusselse overheden.
Hoewel de meeste invalshoeken in het uitgestippelde beleid zeer gesmaakt werden,
grepen de commissieleden de kans om de minister naar verdere verduidelijkingen en concrete invullingen te polsen, niet in het minst bij de financiële inperkingen en besparingen
die de Vlaamse Regering wenst door te voeren en een aantal beleidsopties in het gedrang
dreigen te brengen. [Stuk 549 (2014-2015) - Nr.1]
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Mede op verzoek van de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams
Parlement werd op 4 maart 2015 een terreinbezoek georganiseerd bij de administratie van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie in de Emile Jacqmainlaan in Brussel.
Leidend ambtenaar, Eric Verrept, ontving de delegatie met een algemene kennismaking
en beschouwingen over de samenwerkingsverbanden en uitdagingen van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Meer informatie over de concrete en inhoudelijke werking en de opdrachten binnen elk
beleidsdomein werd verschaft door Steven Vervoort, algemeen directeur Onderwijs en
Vorming, Dirk Broekaert, algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport en Luc De Keyser,
algemeen directeur Welzijn, Gezondheid en Gezin. Het bezoek werd afgesloten met een
rondleiding in het administratiehuis. [Stuk 555 (2014-2015) - Nr.1]

Vlaams minister Sven Gatz
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COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT

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

Jef Van Damme (sp.a)

Ondervoorzitter

René Coppens (Open Vld)

Vaste leden
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

René Coppens
Stefan Cornelis
Jef Van Damme
Annemie Maes
Cieltje Van Achter

Plaatsvervangers
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

Els Ampe
Khadija Zamouri
Fouad Ahidar
Bruno De Lille
Johan Van den Driessche
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Werking
In de eerste bijeenkomst van deze commissie op 14 oktober 2014 reageerde collegelid
Pascal Smet, bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid op een interpellatie
over de werking van Muntpunt. [Stuk 537 (2014-2015) - Nr.1]
Op 25 november 2015 werd hij geïnterpelleerd over de problematiek van de Brusselse
zwembaden en beantwoordde hij een vraag over de leiding van Muntpunt.
[Stuk 544 (2014-2015) - Nr.1]
De interpellatie van 16 december 2014 handelde over de evaluatie van de Paspartoe en
werd gevolgd door een vraag om uitleg over de dalende verkoop van Nederlandstalige
boeken en het dalende bibliotheekbezoek in Brussel. [Stuk 547 (2014-2015) - Nr.1]
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Twee vragen om uitleg nodigden het bevoegde collegelid uit om op 10 februari 2015 een beschouwing te geven bij het promoten van de stadsklassen door JES en bij de zwembaden van Brusselse
scholen. [Stuk 551 (2014-2015) - Nr.1]
Naast een gedachtewisseling over de concrete invulling van de verdere commissiewerkzaamheden
voor het lopende zittingsjaar, kwamen in de bijeenkomst van 10 maart 2015 een vraag om uitleg over
de oprichting van een jongerenfonds en een vraag
over de VGC-sportkampen voor 4- en 5-jarigen aan
bod. [Stuk 557 (2014-2015) - Nr.1]
De vergadering op 1 april 2015 ging van start met een gretig debat naar aanleiding van
een interpellatie over de input van de VGC voor de visienota Cultuur van Vlaams minister
Sven Gatz. De vragen om uitleg handelden over de toekomst van het terrein Vlazendaal in Anderlecht, de databank van sportlesgevers en de conceptoproep betreffende de
zwembadinfrastructuren. Tot slot reageerde het bevoegde collegelid nog op 2 vragen over
de uitdrijving van krakers in VGC-gebouwen en de toekomst van jeugdhuis De Schakel.
[Stuk 566 (2014-2015) - Nr.1]
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Sporthal KA Emanuel Hiel

Op 28 april 2015 brachten de commissieleden een plaatsbezoek aan de sporthal van het
Koninklijk Atheneum Emanuel Hiel in Schaarbeek. De deelnemers werden uitvoerig geïnformeerd over de werking en het beheer van de sporthal door directeur An Janssens,
adjunct-directeur Martin Lamouris en de zaalbeheerders Dirk Van Steertegem en Tom
Leyder van de VGC-sportdienst. In de sportaccommodatie, die naschools ter beschikking
staat, organiseert de VGC-sportdienst een aanbod voor jong en oud en zijn er 35 verenigingen actief. De sportzaal is geschikt voor zaalvoetbal, basketbal, handbal, volleybal en
badminton. De polyvalente zaal wordt gebruikt voor dans, gym en bepaalde gevechtssporten. [Stuk 569 (2014-2015) - Nr.1]
De vergadering van 26 mei 2015 ving aan met tweemaal 2 samengevoegde interpellaties
over de op stapel staande evaluatie van de Paspartoe en over de toekomstplannen van het
jeugdtheater Bronks. Aansluitend volgde een interpellatie met betrekking tot de verhouding tussen de ondersteuning van sportclubs ten opzichte van een eigen VGC-sportaanbod. Vragen om uitleg brachten de strategische visienota Kunsten van Vlaams minister
Sven Gatz en de dagelijkse werking van Muntpunt onder de aandacht. De bijeenkomst
sloot af met een vraag over het aanbod van feestzalen voor de Brusselse jeugd.
[Stuk 574 (2014-2015) - Nr.1]
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Voor het studiebezoek op 9 juni 2015 waren de commissieleden te gast bij JES vzw in
de Werkhuizenstraat in Sint-Jans-Molenbeek. De deelnemers werden uitgebreid ingelicht
over de werking van JES door Patrick Manghelinckx, directeur, en Wies Moriau, educatief
medewerker Stadsklassen. JES legt de focus op competenties, stimuleert jongeren om
zichzelf te (her-)ontdekken, hun talenten verder te ontwikkelen en hun grenzen te verleggen. Na de uiteenzetting werden de raadsleden rondgeleid langs de ateliers en het multimedialokaal waar de heer Bram Allegaert, jeugdwerker Multimedia, de lopende projecten
toelichtte. [Stuk 577 (2014-2015) - Nr.1]
De commissie rondde haar werkzaamheden af op 23 juni 2015 met 4 vragen om uitleg voor
collegelid Pascal Smet over zeer uiteenlopende onderwerpen: de ondersteuning van lokale
jeugdparticipatie, de erkenning van sociaal-culturele verenigingen, de vermindering van
subsidies aan de AB en het VGC-traject (Pro)sportclubs 2020. [Stuk 584 (2014-2015) - Nr.1]

23

JES vzw
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COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING

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

Bruno De Lille (Groen)

Ondervoorzitter

Liesbet Dhaene (N-VA)

Vaste leden
Open Vld
		
		
sp.a
Groen
N-VA

Khadija Zamouri
Stefan Cornelis <tot 16 januari 2015>
Paul Delva (CD&V) <vanaf 16 januari 2015>
Fouad Ahidar
Bruno De Lille
Liesbet Dhaene

Plaatsvervangers
Open Vld
		
		
sp.a
Groen
N-VA

Els Ampe
René Coppens <tot 16 januari 2015>
Brigitte Grouwels (CD&V) <vanaf 16 januari 2015>
Jef Van Damme
Arnaud Verstraete
Cieltje Van Achter
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Werking
Op 22 oktober 2014 kwam de commissiewerking meteen op dreef in een vinnig debat
rond 2 samengevoegde interpellaties over de maatregelen tegen het plaatsgebrek in
het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Daarnaast reageerde collegevoorzitter Guy
Vanhengel, bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, op een vraag
over het verbod op openlijke homo-onderwijzers in het onderwijs van de stad Brussel.
[Stuk 538 (2014-2015) - Nr.1]
De interpellaties van 18 november 2014 voelden de collegevoorzitter aan de tand over de
verhoging van het inschrijfgeld in het deeltijds kunstonderwijs en over het project 'Samen
naar school in de buurt'. Ook een vraag om uitleg over de werkingsmiddelen voor scholen
met kansarme leerlingen en een vraag met betrekking tot de maximumfactuur kwamen
aan bod. [Stuk 540 (2014-2015) - Nr.1]
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Op 10 december 2014 werd gedebatteerd naar aanleiding van een interpellatie over de
promotie van het leerkrachtenberoep en over een vraag om uitleg aangaande de opstart
van de aanmeldingen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2015-2016.
[Stuk 545 (2014-2015) - Nr.1]
De inschrijvingen voor het secundair onderwijs en de Vlaamse besparingen op het flankerend onderwijs waren de interpellatieonderwerpen in de bijeenkomst van 16 december
2014. Verder bracht de collegevoorzitter meer klaarheid bij een vraag om uitleg betreffende
de problemen met het leerplan en de eindtermen in het onderwijs.
[Stuk 546 (2014-2015) - Nr.1]
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De vragen om uitleg in de commissievergadering van 3 maart 2015 hadden betrekking op
de vergroening van speelplaatsen en de NT2-mogelijkheden voor ouders op school. Ook
een vraag over de steun voor schakelscholen kwam aan bod. Ter afsluiting ontplooide de
commissievoorzitter een schematisch voorstel, als leidraad ter bespreking en planning van
de commissiewerkzaamheden in 2015. [Stuk 554 (2014-2015) - Nr.1]
Op 25 maart 2015 werd de collegevoorzitter geïnterpelleerd over de spijbelproblematiek
en de time-outprojecten. Nadien reageerde hij op een vraag om uitleg over de invloed van
haatpredikers in Brusselse scholen. [Stuk 560 (2014-2015) - Nr.1]
Vier raadsleden van verschillende fracties dienden een voorstel van resolutie in dat moet
leiden tot het in rekening brengen van de schoolloopbaan van de leerlingen, bij een herziening van de inschrijfregels voor het secundair onderwijs. In de commissievergadering
van 31 maart 2015 werd het debat hierover aangetrokken, wat resulteerde in een positieve stemronde. [Stuk 553 (2014-2015) - Nrs.1 en 2]
In dezelfde bijeenkomst werd de collegevoorzitter geïnterpelleerd over de betrokkenheid
van de schoolfacilitator bij de individuele dossiers van scholenbouw. Ook kwamen nog
2 vragen om uitleg aan bod over internationale studenten in Brussel en het onderwijzen in een andere taal dan het Nederlands. De vergadering sloot af met een vraag rond
pestgedrag onder leerkrachten. [Stuk 564 (2014-2015) - Nr.1]
Een 3-tal vertegenwoordigers van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) werd op 22 april
2015 uitgenodigd voor een hoorzitting. Anneleen Vermeire en Jort Ory, stafmedewerkers Onderwijsbeleid en Jordy Mankasi-Kiaku, scholierenbestuurder en leerling van het
Sint-Pieterscollege in Jette lieten de commissieleden kennis maken met de doelstellingen, de werking en de 6 prioriteiten opgenomen in het Memorandum van de Vlaamse
Scholierenkoepel.
Na de verhelderende uiteenzetting volgde een boeiende gedachtewisseling. Centraal in
het hele debat stonden vooral leerlingenparticipatie, spijbel- en pestgedrag en diversiteit.
[Stuk 568 (2014-2015) - Nr.1]
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Veronique Biltereyst,
Lieven Viaene,
Vincianne Vanderheyde
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Drie samengevoegde interpellaties over de vernieuwde organisatie van de speelpleinwerking openden de vergadering op 13 mei 2015. Aansluitend werden een vraag om uitleg over de opvolging van taalscreenings, taaltrajecten en taalbaden en eentje over het
mogelijke capaciteitstekort in het secundair onderwijs behandeld. Daarna volgden 2
samengevoegde vragen om uitleg over tweetalige leerkrachten en de oprichting van
een tweetalige lerarenopleiding. Tot slot beantwoordde de collegevoorzitter een vraag
over de campagne ‘Vroege vogels’ en een tweede over het project dialoogcoaches van de
Erasmushogeschool Brussel. [Stuk 571 (2014-2015) - Nr.1]
In haar vergadering van 10 juni 2015 programmeerde de commissie een hoorzitting over de
Onderwijsspiegel 2015 van de Vlaamse Gemeenschap, het jaarverslag van de Onderwijsinspectie van het Vlaams ministerie voor Onderwijs en Vorming. Meer bepaald de resultaten
met betrekking tot het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kwamen aan bod. Namens
de Vlaamse Onderwijsinspectie werd het woord gevoerd door inspecteur-generaal Lieven
Viaene, inspecteur basisonderwijs Veronique Biltereyst en inspecteur secundair onderwijs
Vincianne Vanderheyde. Na de breedvoerige toelichting konden de commissieleden al hun
vragen kwijt bij de deskundige sprekers. [Stuk 578 (2014-2015) - Nr.1]
Een vraag over Study spaces en eentje over het personeel van het Onderwijscentrum
Brussel vulden de agenda van 24 juni 2015. [Stuk 585 (2014-2015) - Nr.1]
Op 1 juli 2015 was de collegevoorzitter opnieuw op het appel voor een reactie op 2 vragen
om uitleg met betrekking tot de overgang van lager naar secundair onderwijs in de proeftuinen en over het studentenbeleid in Brussel. [Stuk 586 (2014-2015) - Nr.1]
Ook in de laatste bijeenkomst op 8 juli 2015 brachten de vragen om uitleg 3 hete hangijzers onder de aandacht: het negatief advies van de gemeente Sint-Agatha-Berchem voor
de containerklassen van de Unescoschool, het organiseren van tweetalige naschoolse opvang en subsidies aan gemeentescholen voor de organisatie van educatieve activiteiten.
[Stuk 587 (2014-2015) - Nr.1]
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COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN

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, kind en gezin, gehoor-, spraak- en visuscentrum de Poolster, het
gezondheids- en gelijke kansenbeleid.
Samenstelling
Voorzitter

Liesbet Dhaene (N-VA)

Ondervoorzitter

Arnaud Verstraete (Groen)

Vaste leden
Open Vld
		
		
sp.a
Groen
N-VA

Carla Dejonghe <tot 16 januari 2015>
Khadija Zamouri
Brigitte Grouwels (CD&V) <vanaf 16 januari 2015>
Elke Roex
Arnaud Verstraete
Liesbet Dhaene

Plaatsvervangers
Open Vld
		
		
sp.a
Groen
N-VA

René Coppens
Stefan Cornelis <tot 16 januari 2015>
Paul Delva (CD&V) <vanaf 16 januari 2015>
Fouad Ahidar
Bruno De Lille
Johan Van den Driessche
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Werking
De Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin vergaderde 9 maal in het zittingsjaar
2014-2015.
Collegelid Bianca Debaets, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen
werd een eerste maal op het appel verwacht op 5 november 2014 voor een reactie op
2 samengevoegde vragen met betrekking tot kamers in rust- en verzorgingstehuizen,
aangepast aan de levensbeschouwing. Nadien volgden vragen over de eerstelijnswerking
van het ROMA-project en de strijd tegen diabetes. Een debat naar aanleiding van een
vraag om uitleg over het lokaal loket kinderopvang sloot deze vergadering af.
[Stuk 539 (2014-2015) - Nr.1]
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Op 19 november 2014 kwamen 2 interpellaties aan bod betreffende het aanbod aan
Nederlandstalige kinderopvang en het leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. Ook
werd geruime tijd stilgestaan bij de vraag om uitleg over het reglement voor de subsidiëring van kinderopvang. [Stuk 542 (2014-2015) - Nr.1]
In de bijeenkomst van 17 december 2014 beperkte het debat zich tot een interpellatie
over de gevolgen van het nieuwe kinderopvangdecreet. [Stuk 548 (2014-2015) - Nr.1]
Een vraag om uitleg over de plannen aangaande een structurele samenwerking van
ondersteuningsorgansaties en eentje over de ondersteuning van mantelzorgers, vulden de
agenda van de bijeenkomst op 4 maart 2015. [Stuk 556 (2014-2015) - Nr.1]
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Op 18 maart 2015 handelden de vragen om uitleg over de verdere ontplooiing van het
proefproject rond zorgregisseurs en over het Huis van het Nederlands en bon.
Als afsluiter bogen de aanwezigen zich, aan de hand van eerder rondgedeelde voorstellen,
over de concrete invulling van de verdere commissiewerkzaamheden in het lopende zittingsjaar. [Stuk 559 (2014-2015) - Nr.1]

Annick Dermine

Een terreinbezoek aan het Huis voor de Gezondheid in de
Lakensestraat in 1000 Brussel vulde het programma van
29 april 2015. De commissieleden werden ontvangen door
Dr. Annick Dermine, directeur sinds begin 2015, die tijdens
een interactieve dialoog de werking van het Huis voor de
Gezondheid uitgebreid toelichtte. De focus lag hierbij op de
kerntaak van de organisatie: de coördinatie en ondersteuning
van Nederlandskundige zorgverstrekking in Brussel, in nauwe
samenwerking met de Rand. [Stuk 570 (2014-2015) - Nr.1]
Op 20 mei 2015 gingen de commissieleden opnieuw op stap om wat meer aan de weet
te komen over de organisatie en de werking van een 3-tal kinderdagverblijven. De toer
startte in Koekelberg bij kinderdagverblijf Barbara, een privé-initiatief, waar de zaakvoerder Catherine Savoye de commissieleden rondleidde doorheen het gebouw en intussen
de historiek en de werkmethodes toelichtte. Vervolgens trokken de deelnemers naar SintJans-Molenbeek en bezochten er het vrij gesubsidieerde kinderdagverblijf Sint-Karel. Ook
hier kregen de toehoorders van de leidinggevenden, Veerle Verdoodt en Inge Decamps,
een uitvoerige uiteenzetting over de uitdagingen en problematieken waarmee deze
crèche geconfronteerd wordt. Tot slot kwam de gemeentelijke kinderkribbe Harlekijntje
aan de beurt, waar de gasten opgewacht werden door schepen Annalisa Gadaleta, beheerder Verhaeghe en de leidinggevende Valerie Herbits.
Naast een aantal beschouwingen over het specifieke concept, lag de focus in de gedachtewisselingen bij de 3 ontmoetingen in hoofdzaak bij capaciteit, financiën, taalstimulering
en personeelsbezetting. [Stuk 573 (2014-2015) - Nr.1]
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Naar aanleiding van 2 samengevoegde vragen om uitleg, debatteerden de commissieleden
op 3 juni 2015 over de plannen van de Brusselse Huisartsen Kring (BHAK) om in een tweetalige wachtdienst te stappen. [Stuk 576 (2014-2015) - Nr.1]
Op 17 juni 2015 ging de samenkomst van start met een interpellatie over kinderdagverblijf
Het Molentje. Vervolgens kwamen er vragen om uitleg aan bod over Woonzorgzones Brussel en over het aantal Brusselse onthaalouders. Met een vraag over het vaccinatiebeleid van
de Vlaamse Gemeenschap en eentje rond de evolutie van het aantal plaatsen in de kinderopvang, werden de vergadering en het werkjaar afgesloten. [Stuk 583 (2014-2015) - Nr.1]

Studiemomenten en uitzonderlijke initiatieven
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GEZAMENLIJKE PLENAIRE COMMISSIE

De terroristische aanslagen in Frankrijk en België begin 2015 en het verhoogde alarmpeil
voor terreurdreiging in België en andere landen van de Europese Unie, lieten ook de Brusselse volksvertegenwoordigers niet onberoerd.
De 4 Brusselse assemblees (Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Verenigde Vergadering van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Parlement francophone bruxellois en de
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie) vergaderden op vrijdag 6 februari 2015
samen in het parlementair halfrond over een brandend actueel thema: de gevolgen van de
aanslagen en de maategelen die moeten worden genomen op het gebied van veiligheid,
preventie van en strijd tegen radicalisme. De hele dag zetten leden van de verschillende
fracties hun standpunten en aanbevelingen uiteen.
Hierop werd uitvoerig gereageerd door de voorzitters van de regering en van de colleges,
waarna de parlementsvoorzitter met hoopvolle woorden de bijeenkomst afsloot.
[Stuk 550 (2014-2015) - Nr.1]

HOME

JA ARVER SL AG 2015

30

BEZOEK AAN CINEMATEK

Op dinsdag 24 februari 2015 maakte de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
zijn opwachting bij Cinematek, het Koninklijk Belgisch Filmarchief, een Stichting van
Openbaar Nut die zich tot de beide gemeenschappen richt. De instelling wordt gesubsidieerd door het Federaal Ministerie van Wetenschapsbeleid en geniet ook permanente
steun van de Nationale Loterij.
Het bezoek werd begeleid door de heer Nicola Mazzanti, conservator, en mevrouw Kristel
Vandenbrande, adjunct-directeur.
In het filmconserveringscentrum en het digitale labo kregen de deelnemers een interessante rondleiding en uitleg van de heer Bruno Mestdagh. Hier worden, in 3 ruime opslagplaatsen, ongeveer 150.000 kopieën van zowat 70.000 verschillende films bewaard die
op esthetisch, technisch en historisch vlak blijvende waarde hebben. De bedoeling is alle
films op pellicule om te zetten naar digitale films. Momenteel is slechts 3 % afgewerkt.
De administratieve diensten en het documentatiecentrum bevinden zich in het Hotel van
Cleve. In de bibliotheek kregen de raadsleden informatie van de heer Jean-Paul Dorchain.
Hier wordt alle documentatie over film en cinema verzameld, gecatalogiseerd en bewaard
ten behoeve van onderzoekers, historici, studenten, filmclubs, journalisten en iedereen
die onderzoek in historisch, esthetisch of ander wetenschappelijk perspectief voert.
De activiteit werd afgerond met een bezoek aan het museum waar de delegatie uitleg
kreeg van mevrouw Hilde Delabie. Het complex bevat een expositieruimte en 2 filmzalen.
De raadsleden konden een kijkje nemen achter de schermen en kregen in de filmzaal
enkele beelden uit een film over Brussel te zien.
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2. Kwantitatieve analyse
Plenaire vergaderingen en commissievergaderingen
PLENAIRE VERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE

Zittingsjaar 2014: er vonden 3 openbare plenaire vergaderingen plaats in een totale
vergadertijd van precies 3.00 uur.
Tijdens het volledige zittingsjaar 2014-2015 hield de Raad 12 openbare plenaire vergaderingen en 1 besloten plenaire vergaderingen in een totale vergadertijd van respectievelijk
35.01 uur en 0.06 uur.
COMMISSIEVERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE
COMMISSIE
AANTAL BIJEENKOMSTEN
Algemene Zaken,
Financiën, Begroting en Media
11
- Besloten vergaderingen
+2
Het Reglement
5
Samenwerkingscommissie Raad VGC +
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
2
Cultuur, Jeugd en Sport
10
Onderwijs en Vorming
13
Welzijn, Gezondheid en Gezin
9
TOTALEN
50
+2
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TOTALE VERGADERTIJD
14.11 uur
+ 0.40 uur
1.32 uur
5.03 uur
10.50 uur
17.32 uur
11.07 uur
60.15 uur
+ 0.15 UUR

Verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit
VOORSTELLEN VAN VERORDENING

Er werden geen voorstellen van verordening ingediend.
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Er werden 2 voorstellen van resolutie ingediend in de periode 2014-2015:
●
Voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig
secundair onderwijs in Brussel, van mevrouw Khadija Zamouri, de heer Fouad Ahidar,
de heer Paul Delva en de heer Bruno De Lille – Stuk 553 (2014-2015) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 8 van 3 april 2015
V
 oorstel van resolutie betreffende het Brussels medialandschap, van mevrouw
Annemie Maes – Stuk 581 (2014-2015) – Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 11 van 26 juni 2015
●
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DISCUSSIENOTA’S

De volgende discussienota werd ingediend in de periode 2014-2015:
●D
 iscussienota ‘Een fuifzaal voor de Brusselse jeugd’ van mevrouw Annemie Maes
– Stuk 552 (2014-2015) – Nr.1
Over een discussienota wordt niet gestemd.
MOTIES

Tot besluit van een interpellatie kunnen de raadsleden een motie van aanbeveling of van
afkeuring indienen.
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Eén motie van aanbeveling werd in 2014-2015 ingediend:
●M
 otie van aanbeveling van mevrouw Khadija Zamouri, mevrouw Elke Roex en
de heer Paul Delva tot besluit van de op 12 juni 2015 in de commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media gehouden interpellaties van mevrouw
Khadija Zamouri, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Annemie Maes en de heer
Johan Van den Driessche tot de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Stedelijk beleid, betreffende de Vlaams-Brusselse Media
– Stuk 582 (2014-2015) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen tijdens plenaire vergadering 11 van 26 juni 2015
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 de zitting 2014-2015 werden de volgende moties van overeenstemming ingediend en
aangenomen:
●M
 otie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over
het dienstjaar 2012
* Aangenomen in plenaire vergadering 2 van 7 november 2014
Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2014 en bij de begroting voor het dienstjaar 2015
* Aangenomen in plenaire vergadering 3 van 5 december 2014
●

M
 otie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015
* Aangenomen in plenaire vergadering 9 van 12 mei 2015
●

M
 otie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over
het dienstjaar 2013
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 10 juli 2015
●
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VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

In het zittingsjaar 2014-2015 werden 3 voorstellen tot wijziging van het Reglement van
Orde ingediend.
●V
 oorstel tot wijziging van artikel 10,1 van het Reglement van Orde, ingediend door
de dames Khadija Zamouri en Elke Roex en de heer Paul Delva – Stuk 3 (2014-2015)
– Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 3 van 5 december 2014
 oorstel tot wijziging van artikel 54,4 van het Reglement van Orde van de Raad
V
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Johan Van den Driessche en
de dames Liesbet Dhaene en Cieltje Van Achter – Stuk 3A (2014-2015) – Nrs.1 tot 3
* Aangenomen in plenaire vergadering 8 van 3 april 2015
●

 oorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement
V
van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van mevrouw Carla
Dejonghe c.s. – Stuk 3B (2014-2015) – Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in de commissievergadering van 7 juli 2015
* Voorlopig nog niet doorverwezen naar de plenaire vergadering
●
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ONTWERPEN VAN VERORDENING

Het College diende in 2014 en 2014-2015 samen 6 ontwerpen van verordening in, die
allen door de Raad werden aangenomen.
O
 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar
2012 – Stuk 7 (2014-2015) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 2 van 7 november 2014
●

O
 ntwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het
dienstjaar 2014 – Stuk 6 (2014-2015) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 3 van 5 december 2014
●

O
 ntwerp van verordening houdende de oprichting van een bijzonder investeringsfonds – Stuk 541 (2014-2015) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 3 van 5 december 2014
●

●O
 ntwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015
– Stuk 5 (2014-2015) – Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in plenaire vergadering 3 van 5 december 2014

O
 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A
voor het dienstjaar 2015 – Stuk 6A (2014-2015) – Nrs.1 + Err 1. en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 9 van 12 mei 2015
●

O
 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar
2013 – Stuk 7A (2014-2015) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 10 juli 2015
●
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BELEIDSVERKLARINGEN EN BELEIDSNOTA’S

In de zittingsperiode 2014 werd een beleidsverklaring ingediend:
●H
 et Regeerakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019
“Goesting in Brussel” – Stuk 4 (2014) – Nr.1
* Aangenomen tijdens de zitting van 23 juli 2014
Zittingsjaar 2014-2015:
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 2014-2015 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
– Stuk 4 (2014-2015) – Nr.1
* Aangenomen tijdens de openingszitting van 17 oktober 2015
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Hetzelfde reglementsartikel noopt de collegeleden om ten laatste 9 maanden na de eedaflegging een beleidsnota in te dienen, per beleidsdomein. Hierin geven zij de grote
strategische keuzes en opties van hun beleid weer voor de hele legislatuur.
Vier beleidsnota’s werden ingediend:
●B
 eleidsnota 2014-2019 Onderwijs, Vorming, Studentenzaken: Bouwen met talent
– Stuk 561 (2014-2015) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 8 van 3 april 2015
●B
 eleidsnota 2014-2019 Cultuur, Jeugd, Sport: Verbinden
– Stuk 563 (2014-2015) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 9 van 12 mei 2015

B eleidsnota 2014-2019 Welzijn, Gezondheid, Gezin: Veerkrachtig Brussel
– Stuk 562 (2014-2015) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 10 van 29 mei 2015
●

●B
 eleidsnota Stedelijk beleid, Communicatie en Media – Stuk 567 (2014-2015) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 11 van 26 juni 2015

BELEIDSPLANNEN EN BELEIDSOVEREENKOMSTEN, JAARVERSLAGEN EN JAARPLANNEN

De volgende documenten werden ingediend:
B eleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor de periode 2014-2019 – Addendum
– Stuk 543 (2014-2015) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 3 van 5 december 2014
●
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Beleidscontrolerende activiteit
Interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen, actualiteitsvragen en vragen om uitleg
zijn de instrumenten ter beschikking van de raadsleden bij hun controlefunctie ten aanzien van de collegeleden.
Het Uitgebreid Bureau beslist of deze interventies aan bod komen tijdens een plenaire
vergadering of verwezen worden naar de bevoegde commissievergadering.
INTERPELLATIES, VRAGEN, ACTUALITEITSVRAGEN EN VRAGEN OM UITLEG
PER COLLEGELID, PER FRACTIE EN PER RAADSLID, IN PLENAIRE VERGADERINGEN

IP

Guy Vanhengel
VR VoU AV

IP

Pascal Smet
VR VoU

AV

IP

Bianca Debaets
VR VoU AV
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OPEN VLD

Els Ampe
René Coppens
Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Khadija Zamouri
SP.A
Fouad Ahidar
Elke Roex
Jef Van Damme
GROEN
Bruno De Lille
Annemie Maes
Arnaud Verstraete
N-VA
Liesbet Dhaene
Cieltje Van Achter
Johan Van den Driessche
CD&V
Paul Delva
Brigitte Grouwels
VLAAMS BELANG
Dominiek Lootens-Stael
SUBTOTALEN
TOTALEN
Interpellaties: IP

Vragen: VR

1

1

1

1

1

1

2
2

1

1

3

3
1

2

3
1
1

2

1

3

1
2

1

2

1

1

1

2

1
1

1

1

1
3
2

2
1

1

2
1

9

3

35

12

Vragen om uitleg: VoU

1
11

1

4

1

13

5

3

1

3

1

15

8

3

Actualiteitsvragen: AV
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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, na ontvankelijkheid, omzet in een actualiteitsdebat.
In het zittingsjaar 2014-2015 werden zo 4 maal 13 actualiteitsvragen, uit de voorgaande
tabel, behandeld in 4 actualiteitsdebatten.
POLITIEKE ACTIVITEIT PER RAADSLID IN DE PLENAIRE VERGADERINGEN
IP

VR

VoU

AV

TOTALEN

DEELNAME AAN STEMMINGEN
2014

2014-2015

19
24
24
24
24

OPEN VLD

Els Ampe
René Coppens
Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Khadija Zamouri
SP.A
Fouad Ahidar
Elke Roex
Jef Van Damme
GROEN
Bruno De Lille
Annemie Maes
Arnaud Verstraete
N-VA
Liesbet Dhaene
Cieltje Van Achter
Johan Van den Driessche
CD&V
Paul Delva
Brigitte Grouwels
VLAAMS BELANG
Dominiek Lootens-Stael
TOTALEN
Interpellaties: IP

Vragen: VR

2

6

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
5
4

1
1
1

18
24
15

3

2
1

8
6
3

1
1
1

24
24
18

4

8
4
3

1
1
1

22
24
24

1

9
2

1
1

24
21

1
17

1
60

1

10

1

3

1

1

2
2
3
1

1

3

3
1
3
1
1

14

3
1
1
2

5

3
1

24

Vragen om uitleg: VoU

1
3

36

Actualiteitsvragen: AV

In de zittijd 2014 werd er enkel gestemd over het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Tijdens de 12 plenaire vergaderingen in 2014-2015 werd er 24
maal een onderwerp ter stemming voorgelegd.
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INTERPELLATIES, VRAGEN EN VRAGEN OM UITLEG PER COLLEGELID EN PER RAADSLID
IN DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Interpellaties, vragen en vragen om uitleg worden door het Uitgebreid Bureau vaak voor
behandeling doorverwezen naar de commissie die bevoegd is voor het betrokken onderwerp. De verslaggeving van deze interventies ligt in handen van de dienst wetgeving.
Na het akkoord van de sprekers, worden de verslagen gepubliceerd in aparte Stukken en
vermeld in de bijlagen bij het Integraal Verslag van de eerstvolgende plenaire vergadering.
COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT – COLLEGELID PASCAL SMET
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Carla Dejonghe
1
1
Paul Delva
4
4
8
Brigitte Grouwels
1
1
Dominiek Lootens-Stael
1
1
Annemie Maes
3
1
4
8
Cieltje Van Achter
2
2
2
6
Arnaud Verstraete
1
1
Khadija Zamouri
1
1
27
9
5
13
TOTALEN
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COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING – COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Fouad Ahidar
2
2
Bruno De Lille
2
1
6
9
Paul Delva
3
3
6
12
Liesbet Dhaene
1
1
2
4
Dominiek Lootens-Stael
1
1
2
Cieltje Van Achter
1
1
Jef Van Damme
2
3
1
6
Johan Van den Driessche
1
1
8
17
37
12
TOTALEN

HOME

JA ARVER SL AG 2015

COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN – COLLEGELID BIANCA DEBAETS
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Liesbet Dhaene
1
1
Brigitte Grouwels
1
1
Dominiek Lootens-Stael
1
1
Elke Roex
3
3
6
Arnaud Verstraete
2
2
4
Khadija Zamouri
3
4
7
6
10
20
4
TOTALEN

38

COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN, BEGROTING EN MEDIA
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
Paul Delva
1
1
Annemie Maes
1
1
Johan Van den Driessche
1
1
2
		
COLLEGELID PASCAL SMET
Brigitte Grouwels
1
1
Annemie Maes
1
1
Johan Van den Driessche
2
2
Khadija Zamouri
1
1
		
COLLEGELID BIANCA DEBAETS
Dominiek Lootens-Stael
1
1
Johan Van den Driessche
1
1
10
1
11
TOTALEN
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN PER COLLEGELID, PER BEVOEGDHEIDSDOMEIN EN PER RAADSLID

Tijdens de zitperiode 2014 en in het zittingsjaar 2014-2015 publiceerde de Raad respectievelijk 1 en 3 maal een Bulletin van Vragen en Antwoorden.
In een Bulletin worden alle teksten van de schriftelijke vragen en de antwoorden van de
collegeleden neergeschreven.
In afwachting van de publicatie van een Bulletin zijn de schriftelijke vragen en hun antwoorden ook consulteerbaar in de documentendatabank op www.raadvgc.be.
Schriftelijke vragen aan Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken
RAADSLID
BEGROTING
ONDERWIJS EN STUDENTENZAKEN
DIVERS
VORMING
2
Fouad Ahidar
Bruno De Lille
3
1
Paul Delva
1
4
Liesbet Dhaene
1
Brigitte Grouwels
1
Dominiek Lootens-Stael
2
Jef Van Damme
1
1
Johan Van den Driessche
1
1
14
1
2
TOTALEN
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Schriftelijke vragen aan Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid
RAADSLID
CULTUUR
JEUGD EN SPORT
MEDIA
DIVERS
1
René Coppens
Carla Dejonghe
2
1
Paul Delva
1
Annemie Maes
1
2
1
Cieltje Van Achter
1
Jef Van Damme
1
7
2
1
1
TOTALEN
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Schriftelijke vragen aan Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen
RAADSLID
WELZIJN EN
GEZIN
GELIJKE KANSEN
DIVERS
GEZONDHEID
Liesbet Dhaene
1
Brigitte Grouwels
1
Elke Roex
2
1
Jef Van Damme
1
Khadija Zamouri
2
3
3
1
1
TOTALEN
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Op 25 maart 2015 overleed in Lennik op
51-jarige leeftijd Joris Van Hauthem.
Hij was VGC-raadslid voor Vlaams Blok
in de 1e legislatuur 1989 – 1995.
Nadien was hij tot 2014 lid van het
Vlaams Parlement.
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HOOFDSTUK III
Publiekswerking

41
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1. Informatie en educatie
PUZZEL BRUSSEL
Puzzel Brussel heeft een piekfijn pakketje educatieve programma’s in
petto voor kinderen en jongeren die schoollopen in Brussel. We laten
hen op een speelse manier kennismaken met de werking van een parlement. Puzzel Brussel is er voor alle Nederlandstalige scholen in Brussel
en heeft voor elke leeftijd een fijne formule uitgewerkt. Ook groepen
volwassenen zijn van harte welkom.
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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
Brussel een leuke plek voor kinderen te maken. En natuurlijk mogen ze ook op die stoere
stemknopjes drukken! Het afgelopen schooljaar was het centrale discussiethema: ‘Bruggen
Bouwen in Brussel’.
De B van welkom in Brussel, wat ook de kleur is van je huid of je jas
De R van geen Ruzie maar vriendschap met de kinderen van je klas.
De U van niemand Uitsluiten in je straat of in je wijk.
De G van geen racisme, we zijn allemaal Gelijk!
10 edities met 919 deelnemers
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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.
Op 11 februari kregen onze speurneusjes een verrassende quizmaster op bezoek. Niemand
minder dan Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz voelde de kinderen aan de tand over
hun parlementaire kennis.
48 rondleidingen met 1452 deelnemers

Workshops ‘Maak je eigen Brusselaffiche!’
Puzzel Brussel heeft een creatief punt achter het schooljaar gezet met een reeks workshops voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit het Nederlandstalig basisonderwijs.
De deelnemers maakten een verrassende wandeling met als thema ‘oud en nieuw in
Brussel’. Middeleeuwse straatjes en hypermoderne gebouwen wisselden elkaar af. Daarna
zetten ze hun futuristische bril op en maakten fijne affiches over Brussel in de toekomst.
De workshops liepen van 15 t/m 26 juni en waren in een recordtijd volgeboekt.
17 workshops met 414 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, keuren de kunst in de commissiezalen en bekijken
het parlement door een vakkundige bril.
6 edities met 185 deelnemers

Wandelingen WOI
De expo 'The graves are nice this time of year' met foto's van Jimmy Kets over 100 jaar
Eerste Wereldoorlog liep van 25 september t/m 24 december 2014. Een deel van de foto’s
hing in het Vlaams Parlement, een deel in het huis van de Raad.
Puzzel Brussel stippelde een gegidste wandeling uit tussen beide locaties. Die deed verschillende plaatsen in Brussel aan die verwijzen naar WOI.
12 wandelingen met 347 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. Daarna volgt een rondleiding in het Brussels Parlement. Als afsluiting
staat een speedddate met enkele parlementsleden op het programma.
9 edities met 288 deelnemers

Democratiefabriek + Debat
Omdat er dit schooljaar geen verkiezingen op stapel stonden, bedacht Puzzel Brussel samen met de educatieve werking EduBEL van de
Koning Boudewijnstichting een waardige opvolger voor het Parlement voor 17-plussers. Brusselse klassen van het 4de, 5de en 6de jaar
middelbaar combineerden een bezoek aan de Democratiefabriek met
een jongerendebat in het parlement. De Democratiefabriek is een
doetentoonstelling over identiteit, diversiteit en burgerschap die van
januari tot mei in het museum BELvue liep. Puzzel Brussel had als extraatje een pittige parlementaire discussie in petto. De jongeren nestelden zich op de zitjes van het Brussels Parlement en kregen de kans om
hun ongezouten mening te geven over actuele onderwerpen. Ook een
aantal echte parlementsleden schoven mee aan de debattafel. Leerlingen en leerkrachten waren alvast enthousiast over het experiment.
5 edities met 212 deelnemers
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Dialoogklassen
Dialoogklassen Brussel -Vlaanderen op 13 maart 2015
Elk schooljaar organiseert Puzzel Brussel samen met ‘de Kracht van je
Stem’ van het Vlaams Parlement de ‘Dialoogklassen Brussel – Vlaanderen’.
Een klas uit Vlaanderen en een klas uit Brussel gaan de confrontatie aan.
Eerst met elkaar, daarna met politici. Goed voor een op en top democratische dag.
Mini-dialoogklassen op 23 april 2015
Nieuw in het aanbod waren de mini-dialoogklassen. Voor het eerst kwamen een Brusselse en een Vlaamse klas uit het basisonderwijs samen voor
een uitwisseling van ideeën. 40 kinderen van basisschool Vijverbeek uit
Asse en 40 leerlingen uit basisschool ’t Plantzoentje in Laken luisterden
naar elkaars voorstellen over ‘Bruggen bouwen in België'.
2 edities met 117 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.
4 edities met 150 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.
Op 23 maart 2015 was er een bijzondere editie helemaal in het
sappig Brussels dialect.
24 edities met 598 deelnemers
TOTAAL: 4682 DEELNEMERS
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2. Externe relaties en ontvangst
Het brede publiek kon het afgelopen zittingsjaar bij de Raad genieten van rondleidingen,
lezingen, tentoonstellingen en feesten. Meer dan 3000 bezoekers vonden op die manier
hun weg naar ons open huis.
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Dimitri Goossens

EIGEN ACTIVITEITEN VAN DE RAAD

• Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 15 januari werd het jaar 2015 feestelijk ingezet met de nieuwjaarsreceptie.
Na de traditionele toespraak van voorzitter Carla Dejonghe, kregen de ruim 680 gasten
heerlijke hapjes gepresenteerd die klaargestoomd waren door de leerlingen van COOVI.
• Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Muntpunt pakte opnieuw uit met de 11 juliviering ‘Brussel danst’. In het huis van de Raad
werden de danspassen achterwege gelaten en vonden twee lezingen plaats over het ontstaan van België en Vlaanderen door historicus en filosoof Dimitri Goossens. De bezoekers
konden ook terecht voor een kunstige rondleiding in het Brussels Parlement.
In totaal namen meer dan 400 mensen deel aan de feestelijkheden.
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• Buitenlandse delegaties
Op 5 februari ontving voorzitter Carla Dejonghe de ambassadeur van Malta. Ze werd
bijgestaan door een groep leerlingen van KA Ukkel en KTA Zavelenberg uit Sint-AgathaBerchem. De Brusselse jongeren trokken daarna voor een stage naar Malta in het kader
van het Europese uitwisselingsproject Leonardo da Vinci.
• Wegwijs in Brussel
De Raad kreeg ook heel wat groepen volwassenen uit Brussel en Vlaanderen op bezoek.
Ze maakten kennis met de werking van de Brusselse instellingen en kregen een boeiende
rondleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Er tekenden 24 groepen in, goed
voor nagenoeg 600 deelnemers.
ACTIVITEITEN VAN DE POLITIEKE FRACTIES
DATUM
DEELNEMERS
N-VA
23 oktober 2014
19 november 2014
VLAAMS BELANG
25 oktober 2014
17 januari 2015

ACTIVITEIT
Persgesprek
Ledenreceptie
Ontvangst jongeren
Nieuwjaarsreceptie
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ACTIVITEITEN IN SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

• Broodje Brussel
De lezingen in samenwerking met Broodje Brussel kaartten dit seizoen een reeks kleurrijke
onderwerpen aan.

Jimmy Kets

Op 2 december 2014 was fotograaf Jimmy Kets te gast om te vertellen over de expo
‘The graves are nice this time of year’. Hij gaf tekst en uitleg bij de serie verrassende
beelden die hij maakte voor de herdenking van 100 jaar WOI.
Op 10 februari 2015 gaf de kersverse directeur van het Minderhedenforum, Wouter Van
Bellingen, een gesmaakte uiteenzetting over diversiteit in Brussel.

Wouter Van Bellingen

Op 10 maart 2015 ging Lucas Catherine dieper in op de 16de eeuw in Brussel. De auteur
schreef er het boeiende boek ‘Brussel, van renaissance tot republiek’ over. Tijdens zijn
lezing schetste hij een heerlijk historisch portret.
Op 8 mei 2015 kreeg historicus Hans Vandecandelaere het woord. Hij doorkruiste onze
hoofdstad op zoek naar mensen uit alle mogelijke windhoeken. Zijn bevindingen bundelde hij in het boek ‘In Brussel, een reis door de wereld.’ Een greep uit de vele verhalen
vertelde hij tijdens zijn lezing.

Lucas Catherine

Op 9 juni 2015 nam historicus Bram Vannieuwenhuyze het publiek mee op een reis
terug in de tijd. Hij deed het ontstaan van Brussel uit de doeken, vanaf de eerste nederzettingen aan de Zenne, zowat 1000 jaar geleden.
Op 23 juni 2015 volgde nog een toemaatje met een lezing over singles in Brussel. Zeker in
stedelijke gebieden loopt het aantal alleenstaande mensen op. Yelene Van den Bossche
bestudeerde het fenomeen en schreef er een doctoraat over.

Hans Vandecandelaere

ACTIVITEITEN VAN DERDEN
DATUM
30 januari 2015
24 februari 2015
21 maart 2015
20 april 2015

ACTIVITEIT
Nieuwjaarsconcert BOCO scholengroep
Conferentie Belgisch Comité van het Europees Jongerenparlement
Breakout Diner German Marshall Fund
Literaire avond BOCO en Vermeylenfonds

Bram Vannieuwenhuyze

Yelene Van den Bossche

HOME
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Kunsttentoonstellingen
Van 25 september tot en met 24 december 2014 vond de expo ‘The graves are nice this
time of year’ plaats. Het ging om een reeks exclusieve beelden die topfotograaf Jimmy
Kets maakte naar aanleiding van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. De tentoonstelling kwam
tot stand op initiatief van het Vredesinstituut en liep gelijktijdig in De Loketten van het
Vlaams Parlement en in het huis van de Raad. Ze lokte om en bij de 500 bezoekers.
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Van 25 mei tot en met 11 juli 2015
stelde tekenaar Marc Daniëls, beter
bekend als De Marck, zijn knappe
striptekeningen tentoon. Op elke
tekening was een bekende Brusselse
figuur of een mooi Brussels plekje te
zien. De tentoonstelling kreeg de toepasselijke titel ‘Verhalen over Brussel,
langsheen…’ en kon 150 bezoekers
bekoren.

HOME

JA ARVER SL AG 2015

3. Publieksinformatie
Welkom – Bienvenue – Wilkommen - 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.
De agenda van alle parlementaire vergaderingen vind je op de website www.raadvgc.be
Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij de bezoekersingang van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 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
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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

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 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 in de infotheek:
Dirk Lagast – 02/213.71.94 – dlagast@raadvgc.irisnet.be
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HOOFDSTUK IV
Organisaties ondersteund
door de Raad
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Conferentie van Vlaams-Brusselse schepenen en
OCMW-voorzitters
De Conferentie van de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 26 leden: 23 schepenen en 3 OCMW-voorzitters. Dat zijn er zes meer
dan vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. 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 Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters uit de 19 Brusselse
gemeenten samen om ervaringen uit te wisselen, de samenwerking tussen gemeenten te
stimuleren, gemeenschappelijke problemen te bespreken en oplossingen aan te kaarten
bij andere bestuursniveaus.
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Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de Conferentie een bevoorrecht gesprekspartner in het lokaal beleid dat de VGC ontwikkelt.
De kern van de Conferentie is het Vast Bureau dat bestaat uit een voorzitter en drie
ondervoorzitters. De vier leden van het Vast Bureau zitten volgens een beurtsysteem
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de Conferentie gedurende 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, OCMWvoorzitter 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.
In het zittingsjaar 2014-2015 had de Conferentie een gesprek met VGC-collegevoorzitter
Guy Vanhengel op 8 oktober 2014, met VGC-collegelid Pascal Smet op 10 december 2014,
met Vlaams minister Sven Gatz op 22 april 2015 en met VGC-collegelid Bianca Debaets op
10 juni 2015. De collegeleden en de minister gaven uitleg over hun beleid, toegespitst op
de Brusselse gemeenten.
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Voor de adressen van alle Vlaamse schepenen, OCMW-voorzitters, gemeenteraadsleden
en OCMW-raadsleden in Brussel kun je terecht op www.raadvgc.be

Vereniging van Gewezen VGC-raadsleden
Het voorbije zittingsjaar ging ook de Vereniging van Gewezen VGC-raadsleden opnieuw
van start met een aantal activiteiten. Op 4 februari 2015 vond een algemene ledenvergadering plaats. Daarna volgde een bezoek aan culturele hoofdstad Bergen op 6 mei en een
bezoek aan de wereldtentoonstelling in Milaan van 11 tot 13 september 2015.
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Afscheid griffier
Daniël Buyle heeft 15 jaar lang aan het hoofd gestaan van het griffiepersoneel en de
diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Als griffier heeft hij zich
met hart en ziel ingezet om de kleinste parlementaire assemblee van het land op de kaart
te zetten.
Onder zijn leiding werden twee panden aan de Lombardstraat 61-67 grondig gemoderniseerd en verbouwd. Op die manier kreeg de Raad van Vlaamse Gemeenschapscommissie
een eigen stek in het hart van de stad. Daniël Buyle zorgde er ook voor dat de Raad een
open huis werd, met de uitbouw van een succesvolle educatieve werking voor de Nederlandstalige scholen in Brussel en tentoonstellingen en lezingen voor het grote publiek. Op
11 juli 2015 zette hij een punt achter zijn carrière en werd hij met het nodige feestgedruis
uitgewuifd. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dankt Daniël Buyle van
harte voor het geleverde werk en wenst hem een heel mooie toekomst toe.
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Daniël Buyle werd bij zijn
afscheid in de bloemen gezet door
voorzitter Carla Dejonghe en haar
hulphond in opleiding Itch.
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COLOFON

Een uitgave in opdracht van het Bureau van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
HOOFDREDACTIE

Patricia Coppens
EINDREDACTIE

Hilde Vissers
REDACTIESECRETARIAAT

Karin Balis
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