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Woord vooraf
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
stippelt het politieke beleid uit voor alles wat
Nederlandstalig is in bruisend Brussel. De belangrijkste
domeinen zijn onderwijs en vorming, cultuur, jeugd en
sport, media, welzijn, gezondheid en gezin.
Het tweede zittingsjaar van deze legislatuur zit erop
en de Raad is op volle kracht vooruit gestoomd.
In dit jaarverslag blikken we terug op het boeiende
parlementaire werk. Daarna volgt een overzicht van
het educatieve aanbod en de activiteiten voor het
brede publiek.
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Brussel werd het voorbije parlementaire jaar
opgeschrikt door de aanslagen op 22 maart 2016.
Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers,
hun familie en vrienden.
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil meer dan ooit zijn steentje
bijdragen om het samenleven in Brussel optimaal te laten verlopen. Wij blijven
meebouwen aan een betere toekomst voor iedereen in dit getroffen gewest.
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Samenstelling en structuur

Foto: Raf Van Overstraeten

JA ARVER SL AG 2015 -2016

1. Samenstelling
Zetelverdeling

Op 25 mei 2014 hebben de Brusselaars opnieuw 89 parlementsleden verkozen. 17 van hen
zijn Nederlandstalig. Samen vormen zij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De zetelverdeling voor de legislatuur 2014-2019 ziet er aan Nederlandstalige kant zo 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.
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Raad

De 17 leden van de Raad vertegenwoordigen in de lopende legislatuur 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

Carla Dejonghe

Fouad Ahidar

Hannelore Goeman, Elke Roex,
fractievoorzitter
fractievoorzitter

Jef Van Damme

Bruno De Lille

<vanaf 27 mei 2016>

<tot 27 mei 2016>

Annemie Maes,
fractievoorzitter

Arnaud Verstraete

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
HOME
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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).
Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is samengesteld uit 3 leden: de
2 Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering.
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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 College bij.
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2. Structuur
Voorzitter

Bij het begin van ieder zittingsjaar kiest de Raad een voorzitter. Die leidt de werkzaamheden van de Raad, het Bureau en het Uitgebreid Bureau en treedt naar buiten als de
vertegenwoordiger van de Raad. In de openingszitting van 23 september 2015 werd Carla
Dejonghe bevestigd in haar voorzittersrol.

Bureau

Elk zittingsjaar start ook met de samenstelling van het Bureau (voorzitter, ondervoorzitter
en 5 secretarissen), dat dienst doet 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.
Bij de opening van het zittingsjaar 2015-2016 werd het Bureau in zijn samenstelling
bevestigd.
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Samenstelling van het Bureau van 23 september 2015 tot 21 september 2016:
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:
2015-2016

AANTAL VERGADERINGEN
19

AANTAL VERGADERUREN
11.21 uur
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Uitgebreid Bureau

Voor de regeling van de 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 23 september 2015 tot 21 september 2016:
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) <tot 27 mei 2016>
Hannelore Goeman (sp.a) <vanaf 27 mei 2016>
Annemie Maes (Groen)
Johan Van den Driessche (N-VA)
Paul Delva (CD&V)
Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
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Vergaderfrequentie:
2015-2016

AANTAL VERGADERINGEN
18

AANTAL VERGADERUREN
8.18 uur
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Politieke activiteiten

Foto: Raf Van Overstraeten
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1. Inhoudelijke analyse
Beleidsverklaringen, beleidsnota’s, jaarverslagen en rapporten, moties van aanbeveling en
van afkeuring belanden rechtstreeks op de agenda van 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 ook vaak door het Uitgebreid Bureau doorverwezen naar een
commissievergadering.
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Plenaire vergaderingen

Door een aanpassing van de Brusselwet werd het zittingsjaar 2015-2016 al op 23 september 2015 geopend: de woensdag volgend op de 3e maandag van september.
In totaal werden dit zittingsjaar 14 bijeenkomsten georganiseerd.
23 september 2015 - ochtend
Opening zitting 2015-2016 – Benoeming Bureau – Toespraak voorzitter – Mededelingen –
Beleidsverklaring 2015-2016 van het VGC-College [Stuk 4 (2015-2016) - Nr.1].
9 oktober 2015 - ochtend
Mededelingen – Samengevoegde interpellaties en vraag om uitleg: onderwijscapaciteit
bij start nieuwe schooljaar – Motie van orde – Samengevoegde interpellatie en vraag om
uitleg: tijdelijke verhuizing Unescoschool Koekelberg – Interpellatie: zorgverzekering en
Brusselse uitrol van de Vlaamse Sociale Bescherming – Vraag om uitleg: Brussels noodplan
voor aanpak kansarmoede.
13 november 2015 - ochtend
Mededelingen – Interpellaties: ondersteuning van Street Art, het registratiesysteem van
de Lokale Dienstencentra – Samengevoegde interpellaties: implementatie en gevolgen
van het Vlaams spoeddecreet OKAN – Vragen om uitleg: gebrek aan informatica in de
Nederlandstalige scholen, de Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s), VGC-ondersteuning van hedendaagse kunstenaars en -projecten, de financiering van Flagey vzw –
Actualiteitsvraag: oproep van de Brusselse culturele sector voor het behoud van Agenda
in zijn huidige vorm.
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20 november 2015 - ochtend
Uitzonderlijk initiatief: Gezamenlijke Plenaire Vergadering van de 4 Brusselse assemblees
– zie pagina 31.
27 november 2015 - ochtend
Beleidsplan: Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020 [Stuk 596 (2015-2016) - Nr.1] –
Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019, Addendum 2 [Stuk 598 (2015-2016) - Nr.1]
– Vragen om uitleg: toekomst van project “Weer-Staan” van vzw Alba, culturele samenwerking tussen Vlaamse en Franse Gemeenschap en de Gemeenschapscommissies, voorbereidingen van het Bruegeljaar, actieplan en toekomstvisie van Muntpunt – Actualiteitsdebat: beveiliging van Vlaamse instellingen en verenigingen bij de verhoging van de
terreurdreiging tot niveau 4.
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11 december 2015 - ochtend
Begrotingswijziging 1 voor 2015 en begroting voor 2016 van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie [Stuk 9 (2015-2016) - Nr.1] – Ontwerpen verordening:
begrotingswijziging 2 en B voor 2015 [Stuk 6 (2015-2016) - Nrs.1 en 2], begroting voor
2016 [Stuk 5 (2015-2016) - Nrs.1 en 2].
8 januari 2016 - ochtend
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport [Stuk 601 (2015-2016) - Nr.1] –
Actualiteitsvraag: de uitgestelde renovatie van Zinnema.
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22 januari 2016 - ochtend
Ontwerp verordening: ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken [Stuk 606
(2015-2016) - Nrs.1 tot 3] – Samengevoegde interpellaties: sluiting van de Nederlandstalige Centrumschool in Sint-Pieters-Woluwe – Interpellaties: de gewestelijke jeugdraad,
capaciteit kinderopvang – Vragen om uitleg: samenstelling raad van bestuur en algemene
vergadering van Muntpunt, het op te richten speeldomein, onzekerheid bij Atelier Groot
Eiland.
26 februari 2016 - ochtend
Voorstel resolutie: evaluatie Paspartoe [Stuk 611 (2015-2016) - Nrs.1 tot 3] – Interpellaties: VGC-personeelsbeleid, extra kinderopvangplaatsen – Vraag om uitleg: speelpleinen – Actualiteitsvragen: onderwijshervorming in Vlaanderen, capaciteitsuitbreiding van
basisscholen.
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25 maart 2016 - ochtend
Personeelsstatuut van de permanente diensten van de Raad: wijziging van artikel 97 –
Samengevoegde interpellatie en vragen om uitleg: inschrijf- en aanmeldsysteem Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs – Vragen om uitleg: project “Erasmus Gardens”,
pesten op school, vernietiging subsidiebeslissing voor VUB door Raad van State, informatieverstrekking over Brussel op de VRT en samenwerking met de Vlaams-Brusselse Media,
het Bruegeljaar 2019 – Samengevoegde vragen om uitleg: verkoop van BAI-gebouwen en
de gevolgen voor de Sint-Lukas Brussel – Actualiteitsvragen: aanpak in scholen m.b.t.
aanslagen van 22 maart 2016, VGC-beleid rond etnisch-culturele minderheden, VGC-steun
aan de Grote Parade van Hart boven Hard.
22 april 2016 - ochtend
Ontwerpen verordening: rekening voor het dienstjaar 2014 [Stuk 7 (2015-2016) - Nrs.1 en
2], begrotingswijziging 1 en A voor 2016 [Stuk 6A (2015-2016) - Nrs.1 en 2] – Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019, Voortgangsrapport 2014-2015 [Stuk 618 (2015-2016)
- Nr.1] – Vragen om uitleg: Daarkom, armoede en sociale uitsluiting in woonzorgcentra,
aanbod sociaal vervoer.
20 mei 2016 - ochtend
Samengevoegde interpellaties: conclusies uit de derde Cartografie van de Nederlandstalige
gezinsvoorzieningen in Brussel – Interpellatie: ondersteuning van sociaal-cultureel werk
en praktijken – Samengevoegde vragen om uitleg: hervorming van de Paspartoe –
Vragen om uitleg: zwemmen in open lucht, zomerbar Elisabethpark, subsidie voor de
Vaartkapoen en Ultima Vez, het multifunctioneel maken van semiopenbare ruimte in
de stad, OCB – Actualiteitsvragen: een “Brusselstem” bij de verkiezingen en de weerslag
hiervan op de Nederlandstalige vertegenwoordiging in Brussel, Brussels Art Institute, het
cultuurproject Vlaamse meesters.
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3 juni 2016 - ochtend
Wijziging in de samenstelling van de Raad – Wijzigingen in de samenstelling van de
commissies – Interpellatie: het taalgebruik in het Bruzz Magazine “Uit in Brussel” –
Vragen om uitleg: het project “Mixity”, de samenwerking tussen de gemeenschapscommissies – Actualiteitsvragen: hervorming van de kinderbijslag in Vlaanderen en de
gevolgen hiervan op de Brusselse schoolgaande kinderen, het toesturen van het VGC-jaarverslag aan alle Nederlandstalige Brusselaars – Actualiteitsdebat: uitspraken van Vlaams
minister Sven Gatz over de Vlaams-Brusselse zorgsector en de oprichting van een ambtelijke commissie.
1 juli 2016 - ochtend
Rekening van de Raad en Rekening Reservefonds [Stuk 9A (2015-2016) - Nr.1] – Benoemingsprocedure voor de nieuwe griffier – Samengevoegde interpellatie en vraag om uitleg: kinderen en de ramadan – Samengevoegde interpellatie en vraag om uitleg: leerkrachtentekort – Vragen om uitleg: wachtlijsten voor integrale jeugdhulp, stijging van
oudermishandeling, Vlaamse subsidies voor renovatie van zwembaden – Samengevoegde
vragen om uitleg: organisaties in de Brusselse gevangenissen – Actualiteitsdebat: Vlaamse
subsidies in het kader van het Kunstendecreet.
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De volledige tekst van alle debatten in een
openbare vergadering wordt weergegeven in
het Integraal Verslag.
Na elke plenaire vergadering stomen een
aantal externe redacteurs en revisoren onder
leiding van de dienst wetgeving een eerste
versie van het verslag klaar. Het voorlopig
Integraal Verslag wordt nog dezelfde dag gepubliceerd op de website www.raadvgc.be.
De definitieve versie verschijnt uiterlijk vier
kalenderdagen later op de website en wordt
ook digitaal verspreid.
In het zittingsjaar 2015-2016 werd geen enkele besloten plenaire vergadering gehouden.
Sinds de reglementswijziging van april 2015
worden de begrotingsdocumenten van de
Raad - na goedkeuring in een besloten commissievergadering - doorverwezen naar de
openbare plenaire zitting.
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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 in een beperkte oplage gedrukt, op de website
van de Raad gepubliceerd en digitaal verstuurd naar een bestand van geïnteresseerde
correspondenten.
Het aantal commissies, hun samenstelling, bevoegdheden en benaming worden door de
Raad bepaald, op voorstel van het Uitgebreid Bureau.
In de periode 2015-2016 werd er niets ingrijpends gewijzigd aan de samenstelling van
de 6 commissies, zoals die bij de aanvang van de lopende legislatuur werd vastgelegd.
Wel werd raadslid Elke Roex (sp.a) vanaf 27 mei 2016 over de hele lijn vervangen door
Hannelore Goeman (sp.a).
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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) <tot 27 mei 2016>
Hannelore Goeman (sp.a) <vanaf 27 mei 2016>

Vaste leden
Open Vld
		
sp.a
		
Groen
N-VA

Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Elke Roex <tot 27 mei 2016>
Hannelore Goeman <vanaf 27 mei 2016>
Annemie Maes
Johan Van den Driessche
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Plaatsvervangers
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

René Coppens
Khadija Zamouri
Jef Van Damme
Arnaud Verstraete
Cieltje Van Achter

Werking
De verdere toekomst en de hervormingen bij de Vlaams-Brusselse Media lieten de raadsleden
bij de start van 2015-2016 niet onberoerd.
Naar aanleiding van 3 interpellaties, een vraag om uitleg en een vraag over dit thema, werd
de nieuwe algemeen hoofdredacteur, Jeroen Roppe, uitgenodigd op 20 oktober 2015 voor een
uitvoerige toelichting bij het toekomstplan van de VBM. Zijn uiteenzetting ontlokte heel wat
vragen en bedenkingen bij de commissieleden. [Stuk 593 (2015-2016) - Nr.1]

16
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Op 17 november 2015 werd het debat
aangetrokken rond de discussienota
“Onderzoek naar de opportuniteit van een
mogelijke naamsverandering van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie”.
[Stuk 591 (2015-2016) - Nrs.1 en 2]
In de bijeenkomst van 1 december 2015 was
de grondige bespreking en de goedkeuring
van 2 ontwerpen van verordening aan de
orde: de begrotingswijziging 2 en B voor het
dienstjaar 2015 [Stuk 6 (2015-2016) - Nrs.1
en 2] en de begroting voor het dienstjaar
2016 [Stuk 5 (2015-2016) - Nrs.1 en 2]
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Een interpellatie en een vraag om uitleg omtrent het overleg tussen de Vlaamse overheid
en de VGC in de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB), brachten de commissieleden opnieuw samen op 15 december 2015. [Stuk 604 (2015-2016) - Nr.1]
Het personeelsbeleid van de VGC en de beheersovereenkomst van de Vlaams-Brusselse
Media werden nader belicht via 2 vragen om uitleg op 19 januari 2016.
[Stuk 609 (2015-2016) - Nr.1]
De rekening over het dienstjaar 2014 en de begrotingswijziging 1 en A voor 2016 werden
besproken en aangenomen in de vergadering van 19 april 2016.
[Stuk 7 (2015-2016) - Nrs.1 en 2] en [Stuk 6A (2015-2016) - Nrs.1 en 2]
Op algemeen verzoek werd het College op 3 mei 2016 uitgenodigd voor een toelichting
en een bespreking van het collegebesluit nr. 20152016-0115 van 14 april 2016, houdende
de goedkeuring van het Investeringsplan 2016-2020. Er werd uitvoerig ingegaan en commentaar geleverd op de verschillende items in dit ambitieuze plan.
[Stuk 625 (2015-2016) - Nr.1]
Tot slot werd collegelid Pascal Smet op 12 juli 2016 nog aan de tand gevoeld in een vraag
om uitleg met betrekking tot de stand van zaken bij de Vlaams-Brusselse Media / Bruzz.
[Stuk 635 (2015-2016) - Nr.1]
Besloten commissievergaderingen vonden plaats op 8 december 2015 en 21 juni 2016.
Tijdens deze bijeenkomsten werden de verschillende begrotingsstukken van de Raad
besproken: de begrotingswijziging 1 voor 2015, de begroting 2016, de rekening 2015 en
de rekening van het Reservefonds.
HOME
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COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT

Bevoegdheid
Deze commissie behandelt 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) <tot 27 mei 2016>
Hannelore Goeman (sp.a) <vanaf 27 mei 2016>
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 2015-2016 werd de Commissie voor het Reglement geen enkele
keer bijeengeroepen.
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SAMENWERKINGSCOMMISSIE MET DE 6 VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS UIT
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Bevoegdheid
Deze commissie stimuleert het overleg en de samenwerking tussen de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de 6 volksvertegenwoordigers die Brussel in het Vlaams
Parlement vertegenwoordigen.
Samenstelling
Voorzitter

Carla Dejonghe (Open Vld)

Ondervoorzitter

Annemie Maes (Groen)

Raad VGC
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 <tot 27 mei 2016>,
Hannelore Goeman <vanaf 27 mei 2016>, 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
Het lang aangekondigde bezoek van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Onderwijs, lokte heel wat belangstellenden naar de
eerste commissiebijeenkomst op 6 oktober 2015. Tijdens haar veelomvattende uiteenzetting over de beleidsintenties van de Vlaamse Regering voor het Brussels Nederlandstalig
onderwijs, spitste de minister zich in hoofdzaak toe op het belang van dialoog, samenwerking en gegevensuitwisseling. In het daaropvolgende debat met de commissieleden
werden vooral de bekende thema’s en de actuele onderwijspijnpunten aangesneden: capaciteit, tweetalig onderwijs, leerlingen- en leerkrachtenbegeleiding, aanmeld- en inschrijfprocedures, voorrangsregels en het M-decreet. [Stuk 589 (2015-2016) - Nr.1]
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Op 28 april 2016 ontvingen de commissieleden Vlaams minister Jo Vandeurzen. Zijn
beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019 en de beleidsbrief 2015-2016
onder dezelfde titel, beiden ingediend in het Vlaams Parlement, gaven aanleiding tot een
erg gesmaakte uiteenzetting over de Brusselaccenten in beide intentieverklaringen.
Naast het versterken van het welzijns- en zorgaanbod, de kinderopvang en preventieve
gezinsondersteuning, focuste de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
op de verschillende pijlers van het pas goedgekeurde decreet inzake de Vlaamse Sociale
Bescherming. De talrijk aanwezige parlementsleden vuurden een hele reeks vragen af op
de minister die hen verzekerde dat het voor hem evident is dat het Vlaams beleid goed
afgestemd moet zijn op de Brusselse situatie. [Stuk 624 (2015-2016) - Nr.1]
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Ook Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz was in 2015-2016
opnieuw van de partij. Op dinsdag 21 juni 2016 gaf hij toelichting bij zijn beleidsnota
Cultuur 2014-2019, ingediend in het Vlaams Parlement. Daarbij kwamen de Brusselse elementen op het vlak van sociaal-cultureel werk, erfgoed, theater, film en kunsten aan bod.
Hij legde in zijn betoog de nadruk op het belang van permanente samenwerking, overleg
en informatiedoorstroming. De toepassing van de Brusseltoets in de Vlaamse cultuurdecreten
was de rode draad die het discours doorweefde.
De minster antwoordde na afloop op de vele vragen, opmerkingen en suggesties over zijn
beleidsnota. [Stuk 631 (2015-2016) - Nr.1]

Hilde Crevits

Jo Vandeurzen

Sven Gatz
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COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT

Bevoegdheid
De Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport neemt de onderwerpen voor haar rekening
die betrekking hebben op kunsten, cultureel erfgoed, musea, gemeenschapscentra,
sociaal-cultureel werk, amateurkunsten, 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 commissievergadering van 10 november 2015 reageerde collegelid Pascal Smet,
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid eerst op interpellaties over de
geplande fuifzaal en de conceptoproep in verband met de zwembadinfrastructuur. Vervolgens spitste hij de aandacht toe op 3 vragen om uitleg over de herverdeling van Vlaamse
middelen voor de sociaal-culturele sector, de start van het aangekondigde Jongerenfonds
en de informatiefunctie van Muntpunt. [Stuk 597 (2015-2016) - Nr.1]
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Bart Temmerman

De bijeenkomst op 8 december 2015 was volledig gewijd
aan de langverwachte evaluatie van de Paspartoe. Behalve het bevoegde collegelid, werden ook nog enkele gastsprekers uitgenodigd die bijdroegen tot de evaluatie: Bart
Temmerman van CultuurNet Vlaanderen, en Dirk Broekaert
en Karina Luytens van de VGC-administratie. Uit de bespreking bleek duidelijk dat de Paspartoe een instrument in
groei is dat nog voor verandering en verbetering vatbaar
is. De commissievoorzitter kondigde een ontwerptekst met
suggesties en aanbevelingen aan waarop de andere commissieleden kunnen reageren.
[Stuk 602 (2015-2016) - Nr.1]
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Het nieuwste ontwerp van verordening houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel
werk en praktijken werd besproken en goedgekeurd in de vergadering van 12 januari 2016.
[Stuk 606 (2015-2016) - Nrs.1 en 2]
Aansluitend reageerde het bevoegde collegelid op een vraag over de gevolgen van het
terreuralarm voor de culturele sector. [Stuk 607 (2015-2016) - Nr.1].
Op 26 januari 2016 boog de voltallige commissie zich geruime tijd over de vroeger aangekondigde ontwerptekst van de commissievoorzitter, in verband met de evaluatie van de
Paspartoe. [Stuk 610 (2015-2016) - Nr.1]
De breed gedragen tekst met opmerkingen, aanbevelingen en suggesties voor het
College, resulteerde in een voorstel van resolutie over de evaluatie van de Paspartoe. Dit
geamendeerde voorstel werd unaniem aangenomen tijdens de commissievergadering van
2 februari 2016. [Stuk 611 (2015-2016) – Nrs.1, 2 en 3]
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Ritterclub uit Jette

Op 23 februari 2016 trokken de commissieleden naar Jette voor een studiebezoek aan
de voetbalclub ‘Ritterklub v.s.v. Jette’, een vzw die een thuis wil bieden aan kinderen en
spelers die hun favoriete sport in het Nederlands willen beoefenen.
De waarden van de club draaien rond respect, fairplay, integriteit, realisme, eerlijkheid en
ploeggeest. De club ontvangt structurele subsidies van de VGC en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De raad van bestuur bestaat uit 8 leden.
De raadsleden kregen uitleg over de organisatie en de werking van de voetbalclub door
de heer Joris Van der Borght, voorzitter, de heer Werner Spinnoy, jeugdcoördinator, de
heer Edgar Meskens, voorzitter jeugdcomité en de heer Yvan Lemaitre, penningmeester.
Na de uiteenzetting konden de raadsleden een kijkje nemen op het voetbalveld, in de
kleedkamers en de cafetaria. [Stuk 612 (2015-2016) – Nr.1]
In de commissievergadering van 8 maart 2016 bogen de commissieleden en het bevoegde
collegelid zich over een interpellatie in verband met het zakelijk beleid van de gemeenschapscentra, 2 samengevoegde vragen over de financiële situatie van het poppentheater
Toone en een vraag over het Kunstendecreet. [Stuk 616 (2015-2016) – Nr.1]
De bijeenkomst van 12 april 2016 begon met een interpellatie over de mogelijke stopzetting van Vlaamse subsidiëring voor De Vaartkapoen in Sint-Jans-Molenbeek. De vragen
om uitleg die daarna aan bod kwamen, gingen over Greentrack, de werking van het
Jongerenfonds en over Muntpunt. [Stuk 619 (2015-2016) – Nr.1]
Twee vragen om uitleg brachten de commissieleden opnieuw samen op 26 april 2016.
Collegelid Pascal Smet belichtte de subsidies voor de jaarwerking kunsten 2016 en gaf
meer informatie over de intersectorale samenwerking van gemeenschapscentra en hun
jongerenwerking. Nadien volgde een brainstorm rond de verdere werking van de commissie.
[Stuk 622 (2015-2016) – Nr.1]
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Greentrack Gent

Om de werking van Greentrack te
bestuderen, brachten de commissieleden op 14 juni 2016 een bezoek
aan Vooruit in Gent. Greentrack is
een project om de ecologische voetafdruk in de cultuursector te verkleinen. Eva Peeters, de coördinator
van Greentrack Gent, belichtte de
historiek, doelstellingen en actiepunten van de vzw. De toelichting van
Johan Penson, hoofd Infrastructuur
bij Vooruit, spitste zich toe op de
werking van dit cultuurhuis als actief
lid en medeoprichter van Greentrack
Gent. Ook kregen de commissieleden
een rondleiding in de nieuwe kantoorruimtes van Vooruit. Medewerker Steven Vromman, extern expert
voor Greentrack en coördinator van
de verschillende Greentracksteden,
gaf tot slot een kort overzicht van
de werkingen in Leuven, Antwerpen,
Kortrijk, Brugge en Luik. De schuchtere aanzet in Brussel, in samenwerking met BKO en BIM, kwam hierbij
ook aan bod.
[Stuk 629 (2015-2016) – Nr.1]
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In de bijeenkomst van 28 juni 2016 stonden 5 vragen om uitleg op de agenda: over de fuifzaal
voor de Brusselse jeugd, de werking van de vzw Cultureghem, het op te richten speeldomein,
het aanbod van veilige fietsenstallingen aan Muntpunt en het aanbod van toiletten in VGCinstellingen. [Stuk 633 (2015-2016) – Nr.1]
De commissie sloot haar jaarwerking af op 12 juli 2016 met 2 vragen om uitleg over het filmvertoningsbeleid en het vrijwilligerswerk in de culturele sector, het jeugdwerk en de sportclubs. [Stuk 634 (2015-2016) - Nr.1]

HOME

JA ARVER SL AG 2015 -2016

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING

Bevoegdheid
De Commissie voor Onderwijs en Vorming is bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs
in Brussel, 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
Brigitte Grouwels (CD&V)
Jef Van Damme
Arnaud Verstraete
Cieltje Van Achter
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Werking
De commissiewerkzaamheden begonnen op 30 september 2015 met een terreinbezoek aan
de spiksplinternieuwe onderwijscampus Kasterlinden.
De presentatie over de verschillende onderwijsinstellingen met een stek op deze campus
werd verzorgd door Jan De Crom, directeur van het Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO),
Maaike Kums, directeur Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO), Heidi Hart, directeur Internaat, Lisbet Van Gijzeghem, directeur Geïntegreerd Onderwijs (GON) en Kristof
Walbers, technisch adviseur en campusbeheerder.
Het architecturale concept werd belicht door architect Patrick Lootens van POLO
architects en de rondleiding op de site werd becommentarieerd door Ivo Van Hamme,
architect van BOB 361. [Stuk 588 (2015-2016) - Nr.1]
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Kasterlinden

Op 14 oktober 2015 kwamen de commissieleden samen voor de reactie van collegevoorzitter Guy Vanhengel op een interpellatie over het openstellen van speelplaatsen voor de
kinderen uit de wijk. [Stuk 592 (2015-2016) - Nr.1]

Steven Vervoort

Piet Vervaecke

Een grondige evaluatie van de vernieuwde speelpleinwerking op 28 oktober 2015, werd ingezet met
een technische toelichting door Steven Vervoort,
algemeen directeur Onderwijs en Vorming (VGC)
en Piet Vervaecke, directeur van het Onderwijscentrum Brussel (OCB).
Aansluitend reageerde de collegevoorzitter op een
vraag over de gewestsubsidies aan de gemeenten
in het kader van het programma Preventie Schoolverzuim.
[Stuk 595 (2015-2016) - Nr.1]
Op 25 november 2015 stond een terreinbezoek aan
OCB op het programma.
De commissieleden werden ontvangen door de
directeur, Piet Vervaecke, die de werking en de
uitdagingen van het Onderwijscentrum Brussel toelichtte. Het centrum focust hoofdzakelijk op taal en
meertaligheid, omgaan met diversiteit en armoede,
ouder- en buurtbetrokkenheid, ICT en mediawijsheid, Brede School en breed leren en spelen.
[Stuk 600 (2015-2016) - Nr.1]
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De studie “Een capaciteitsmonitor voor het leerplichtonderwijs” werd op 9 december 2015
aan de commissieleden voorgesteld. Gastsprekers waren Steven Groenez, verbonden aan
het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KULeuven, en Prof.
Dr. Johan Surkyn, verbonden aan Interface Demography van de Vrije Universiteit Brussel.
Professor Johan Surkyn ging in zijn uiteenzetting voornamelijk in op de demografische
onderbouw en de afleidingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Steven Groenez
ging dieper in op het capaciteitsaanbod en de metingen.
[Stuk 603 (2015-2016) - Nr.1]
Op 15 december 2015 gaf collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoord op 4 uiteenlopende
vragen over de eindtermen zwemmen, de gevolgen van de BTW-verlaging op scholenbouw, de ondersteuning van leerkrachten die geconfronteerd worden met radicaliserende
leerlingen en de Brede School. [Stuk 605 (2015-2016) - Nr.1]
De taalwetsovertredingen bij basisschool Sint-Joost-aan-Zee en de implicaties hiervan op
de steun vanuit de VGC, was het onderwerp van de eerste vraag om uitleg op 13 januari
2016. Vervolgens kwamen de studiekeuzebeurs en de doelgroepuitbreiding bij Time-Out
Brussel ter sprake. [Stuk 608 (2015-2016) - Nr.1]
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De vergadering van 24 februari 2016 opende met vragen om uitleg over de eindtermen
voor zwemmen in het basisonderwijs en de conclusies van de denktank “De Vrijdaggroep”
over het Brussels onderwijs. Daarna kwamen de aanpassing van de examenkalender aan
islamitische feestdagen en de studies naar bidiplomering aan bod.
[Stuk 613 (2015-2016) - Nr.1]
Als gevolg van de terreuraanslagen in Zaventem en Brussel, werd de commissievergadering
van 22 maart 2016 afgelast en - met een aangevulde agenda - verplaatst naar 27 april 2016.
De eerste vraag om uitleg ging over de stand van zaken van het M-decreet en de gevolgen
voor de leerlingen in het Brussels onderwijs. Daarna volgden nog 5 vragen om uitleg over
de publiekprivate samenwerking in de Brusselse scholen, de samenhuizing van de CLB’s van
de VGC en het GO!, de schoolfacilitator, het Europees proefproject rond een leerpakket in
de strijd tegen extremisme en de ontwikkeling van een Brusselse Tienerschool. Een vraag
over onderwijs en kansarmoede sloot de vergadering af. [Stuk 623 (2015-2016) - Nr.1]
Op 8 juni 2016 werd de vergadering ingeleid met een interpellatie over de uitspraken van
de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de gevolgen hiervan
voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Daarna volgden 2 vragen om uitleg over het
taalgebruik in de Vlaams-Brusselse scholen en het Brussels studentenbeleid.
[Stuk 628 (2015-2016) - Nr.1]
De commissie behandelde op 22 juni 2016 een interpellatie over de nieuwe inschrijfronde
voor het basisonderwijs en de rol van de netten hierin. Een vraag om uitleg over de interesse voor CLIL-aanbod in het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs vervolledigde
de agenda. [Stuk 632 (2015-2016) - Nr.1]
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COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN

Bevoegdheid
Deze commissie 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
Brigitte Grouwels (CD&V)
Elke Roex <tot 27 mei 2016>
Hannelore Goeman <vanaf 27 mei 2016>
Arnaud Verstraete
Liesbet Dhaene

Plaatsvervangers
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

René Coppens
Paul Delva (CD&V)
Fouad Ahidar
Bruno De Lille
Johan Van den Driessche
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Werking
De eerste bijeenkomst op 7 oktober 2015 was volledig gewijd aan een vraag voor collegelid
Bianca Debaets over de voorportaalprojecten.
[Stuk 590 (2015-2016) - Nr.1]
Op 21 oktober 2015 kwam een interpellatie aan bod aangaande de VIPA-financiering,
gevolgd door 3 vragen om uitleg over de armoedetoets, de gevolgen van de besparingen in
de welzijnssector en het effect van de suikertaks voor de Brusselse Vlamingen. De vergadering werd afgesloten met meer uitleg over parkeerplaatsen voor huisartsen.
[Stuk 594 (2015-2016) - Nr.1]
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Een studiebezoek aan Nasci in Schaarbeek stond
op het programma van 18 november 2015. De commissieleden werden opgewacht door Chris Louwet
en Nicky Budts, voorzitter en directeur bij de vzw.
Nasci zet zich sinds jaar en dag in voor jonge moeders in armoede en biedt hen behalve dringende
materiële hulp, ook informatie, ontspannende
activiteiten, medische, psychische, opvoedkundige en intellectuele ondersteuning aan.
Tijdens een rondleiding door het gebouw werd
de hele werking uitgebreid beschreven. Achteraf
werd van gedachten gewisseld.
[Stuk 599 (2015-2016) - Nr.1]
Nasci Schaarbeek
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Collegelid Bianca Debaets reageerde in de bijeenkomst van 2 maart 2016 op 3 vragen om
uitleg: de fusie van de Franstalige en de Nederlandstalige huisartsenwachtdienst, het nieuwe LDC “Het Begin” in Sint-Jans-Molenbeek en de opvang van kinderen met speciale noden
in de buitenschoolse opvang.
[Stuk 615 (2015-2016) - Nr.1]
Op 16 maart 2016 vingen de werkzaamheden aan met een interpellatie over CAW Brussel.
Nadien volgden 3 vragen om uitleg over de structurele samenwerking van ondersteuningsorganisaties, het registratiesysteem van de lokale dienstencentra, en de stijging van het
aantal bejaarde mensen van allochtone origine. Zij vinden moeilijk de weg naar onze rusthuizen en mantelzorg.
[Stuk 617 (2015-2016) - Nr.1]
De 2 volgende samenkomsten stonden bijna volledig
in het teken van de Nederlandstalige kinderopvang
in Brussel.
Op 20 april 2016 was Michel Vandenbroeck, doctor
in de pedagogische wetenschappen, te gast voor
de lang verwachte toelichting bij de derde
Cartografie van de Nederlandstalige gezinsvoorzieningen in Brussel. [Stuk 621 (2015-2016) - Nr.1]
Op 4 mei 2016 werd een hoorzitting gehouden rond
hetzelfde thema op wijkniveau. Jan Verbelen, coördinator van de Meet- en Weetcel bij de VGC, werd
uitgenodigd als gastspreker, samen met zijn twee
collega’s Hanne Op De Beeck en Dieter Demey.
Michel Vandenbroeck
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In diezelfde bijeenkomst beantwoordde het
bevoegde collegelid ook nog een vraag om uitleg over intimiteit en seksualiteit in de zorg voor
ouderen. [Stuk 626 (2015-2016) - Nr.1]

Jan Verbeelen

In de vergadering van 1 juni 2016 spitste alle aandacht zich toe op vragen om uitleg over de ondersteuning van Nederlandstaligen in de Brusselse gezondheidszorg, het kinderdagverblijf Harlekijntje,
de strijd tegen diabetes en de voor- en naschoolse
kinderopvang.
[Stuk 627 (2015-2016) - Nr.1]
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Drie vragen om uitleg waren aan de orde in de bijeenkomst van 15 juni 2016. Achtereenvolgens gaf het bevoegde collegelid toelichting bij de hervorming van de kinderbijslag in
Vlaanderen en de kinderopvangtoeslag, de problematiek van jongdementie en de organisatie
van Huizen van het Kind. [Stuk 630 (2015-2016) – Nr.1]
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Studiemomenten en uitzonderlijke initiatieven
GEZAMENLIJKE PLENAIRE VERGADERING

De verhoogde terreurdreiging na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en de link
met België en Brussel zetten de voorzitters van de 4 Brusselse assemblees aan tot een
gemeenschappelijk debat.
Het opzet van de bijeenkomst op 20 november 2015 was om een adequaat antwoord te
formuleren op terrorisme en radicalisme over de verschillende beleidsdomeinen heen.
Alle fracties uitten hun afschuw over de gebeurtenissen en deden aanbevelingen voor een
afdoend optreden tegen de kiemen van het terrorisme.
[INTEGRAAL VERSLAG (2015-2016) - Nr.4 – 20 november 2015]
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GEZAMENLIJKE PLENAIRE COMMISSIE

Diep geschokt door de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven van
Zaventem en het metrostation Maalbeek in Brussel, kwamen de 4 assemblees opnieuw
samen in een stil moment van solidaire rouw op 25 maart 2016.
De voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Vergadering van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Charles Picqué, de voorzitter van het
Parlement francophone bruxellois, Julie de Groote, en de voorzitter van de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, Carla Dejonghe, brachten solidair een eerbetoon aan
de slachtoffers, hun familie en vrienden. [Stuk 620 (2015-2016) - Nr.1]
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2. Kwantitatieve analyse
Plenaire vergaderingen en commissievergaderingen
PLENAIRE VERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE

Tijdens het volledige zittingsjaar 2015-2016 hield de Raad 14 openbare plenaire vergaderingen in een totale vergadertijd van 43.05 uur.
COMMISSIEVERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE
COMMISSIE
AANTAL BIJEENKOMSTEN
Algemene Zaken,
Financiën, Begroting en Media
8
Besloten vergaderingen
+2
Het Reglement
Samenwerkingscommissie RVG +
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
3
Cultuur, Jeugd en Sport
12
Onderwijs en Vorming
11
Welzijn, Gezondheid en Gezin
9
TOTALEN
43
+2

TOTALE VERGADERTIJD
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15.08 uur
+ 0.58 uur
6.06 uur
14.28 uur
16.07 uur
9.38 uur
61.27 uur
+ 0.58 uur

Verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit
VOORSTELLEN VAN VERORDENING

Er werden geen voorstellen van verordening ingediend.
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Er werd 1 voorstel van resolutie ingediend in de periode 2015-2016:
● Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van de Paspartoe, van de heer Jef Van
Damme, de heer René Coppens, de heer Stefan Cornelis, mevrouw Annemie Maes,
mevrouw Cieltje Van Achter en de heer Paul Delva
– Stuk 611 (2015-2016) – Nrs.1 tot 3
* Aangenomen in plenaire vergadering 9 van 26 februari 2016
DISCUSSIENOTA’S

De volgende discussienota‘s werden ingediend in het zittingsjaar 2015-2016:
● Discussienota “Onderzoek naar de opportuniteit van een mogelijke naamsverandering
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie” ingediend door de heer René Coppens, de
heer Stefan Cornelis, mevrouw Elke Roex en de heer Jef Van Damme
– Stuk 591 (2015-2016) – Nrs.1 en 2
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●

Discussienota “Na 50 jaar: eindelijk naar een correcte toepassing van de taalwetgeving in Brussel?” ingediend door de heer Dominiek Lootens-Stael
– Stuk 614 (2015-2016) – Nr.1 <onontvankelijk>

Over een discussienota wordt niet gestemd.
MOTIES

Er werden geen moties van aanbeveling of van afkeuring ingediend.
Voor elke begrotingsverordening wordt een motie van overeenstemming ingediend waarin bevestigd wordt dat de begrotingstabellen in overeenstemming zijn met en deel uitmaken van de neergelegde verordening.
In het zittingsjaar 2015-2016 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 2015 en bij de begroting voor het dienstjaar 2016
* Aangenomen in plenaire vergadering 6 van 11 december 2015
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Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over
het dienstjaar 2014
* Aangenomen in plenaire vergadering 11 van 22 april 2016

●

Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2016
* Aangenomen in plenaire vergadering 11 van 22 april 2016
●

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

In het zittingsjaar 2015-2016 werden geen voorstellen tot wijziging van het Reglement
van Orde ingediend.
ONTWERPEN VAN VERORDENING

Het College diende 5 ontwerpen van verordening in die allemaal door de Raad werden
aangenomen.
Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het
dienstjaar 2015 – Stuk 6 (2015-2016) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 6 van 11 december 2015

●

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2016
– Stuk 5 (2015-2016) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 6 van 11 december 2015

●
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Ontwerp van verordening houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en
praktijken – Stuk 606 (2015-2016) – Nrs.1 tot 3
* Aangenomen in plenaire vergadering 8 van 22 januari 2016

●

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar
2014 – Stuk 7 (2015-2016) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 11 van 22 april 2016

●

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A
voor het dienstjaar 2016 – Stuk 6A (2015-2016) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 11 van 22 april 2016

●
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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 2015-2016 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
– Stuk 4 (2015-2016) – Nr.1
* Aangenomen tijdens de openingszitting van 23 september 2015
BELEIDSPLANNEN EN BELEIDSOVEREENKOMSTEN, JAARVERSLAGEN EN JAARPLANNEN

De volgende documenten werden ingediend:
Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020, ingediend door mevrouw Bianca

Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen
– Stuk 596 (2015-2016) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 27 november 2015

●

Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor de periode 2014-2019 – Addendum 2
– Stuk 598 (2015-2016) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 27 november 2015

●

Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Cultuur, Jeugd en Sport, ingediend door de heer
Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid
– Stuk 601 (2015-2016) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 7 van 8 januari 2016

●

Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019 – Voortgangsrapport 2014-2015
– Stuk 618 (2015-2016) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 11 van 22 april 2016

●
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Beleidscontrolerende activiteit
Voor hun controlefunctie ten aanzien van de collegeleden, kunnen de raadsleden gebruik maken van
interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen, actualiteitsvragen en vragen om uitleg. Het Uitgebreid
Bureau beslist of deze interventies aan bod komen tijdens een plenaire vergadering of doorverwezen
worden naar de bevoegde commissievergadering.
INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG EN ACTUALITEITSVRAGEN PER COLLEGELID,
PER FRACTIE EN PER RAADSLID, IN OPENBARE VERGADERINGEN
Guy Vanhengel
IP VoU AV

Pascal Smet
IP VoU AV

Bianca Debaets
IP VoU AV

OPEN VLD

Els Ampe
René Coppens
Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Khadija Zamouri
SP.A
Fouad Ahidar
Elke Roex /
Hannelore Goeman
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 om uitleg: VoU

1
1
1

1

35
1

2

1
4
1
2

2

1

4

2

1
1

1

1

9

3

1
3

2

2

1
3

3
12

6

3

2

2
13
37

2
12

2
1

5

1
5

4

2

2

22
34

1

1
8

8

9
19

2

Actualiteitsvragen: AV

Artikel 61, 5c van het Reglement van Orde bepaalt dat wanneer 2 of meer leden van verschillende fracties
actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp indienen, de voorzitter deze groepeert in een actualiteitsdebat. In het zittingsjaar 2015-2016 werden 9 actualiteitsvragen samen behandeld in 3 actualiteitsdebatten.
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POLITIEKE ACTIVITEIT PER FRACTIE EN PER RAADSLID IN DE OPENBARE VERGADERINGEN
Guy Vanhengel
IP VoU AV

Pascal Smet
IP VoU AV

Bianca Debaets
IP VoU AV

OPEN VLD

Els Ampe
René Coppens
Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Khadija Zamouri
SP.A
Fouad Ahidar
Elke Roex /
Hannelore Goeman
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 om uitleg: VoU

1
1
1

1

1

2

36

1
4
1
2

2

1

4

2

1
1

1

1

9

3

1
3

2

2

1
3

3
12

6

3

2

2
13
37

2
12

2
1

5

1
5

4

2

2

22
34

1

1
8

8

9
19

2

Actualiteitsvragen: AV

Artikel 61, 5c van het Reglement van Orde bepaalt dat wanneer 2 of meer leden van
verschillende fracties actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp indienen, de voorzitter
deze groepeert in een actualiteitsdebat. In het zittingsjaar 2015-2016 werden 9 actualiteitsvragen samen behandeld in 3 actualiteitsdebatten.
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POLITIEKE ACTIVITEIT PER FRACTIE EN PER RAADSLID IN DE OPENBARE VERGADERINGEN
IP

VoU

AV

TOTALEN

DEELNAME AAN STEMMINGEN

OPEN VLD

Els Ampe
René Coppens
Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Khadija Zamouri
SP.A
Fouad Ahidar
Elke Roex /
Hannelore Goeman
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

2

5

16
19
19
19
16

1
2

1
1

1
4
2
5

9
12
2
15

2

1
4

7
14
8

19
17
19

2

2
3

8
9
5

18
19
19

8

3

11

19
18

2

3
22

8
89

9

1
1

1
1
3
1

4
2
4
1
2
4
2
2

3
24

Vragen om uitleg: VoU

9

6
2
5

43

37

Actualiteitsvragen: AV

Tijdens de 14 plenaire vergaderingen in 2015-2016 werd er 19 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 bevoegde commissie. De verslaggeving is 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
René Coppens
1
1
Stefan Cornelis
1
1
Paul Delva
1
6
7
Annemie Maes
1
6
3
10
Cieltje Van Achter
2
2
4
Arnaud Verstraete
1
1
24
4
15
5
TOTALEN

38

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING – COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Bruno De Lille
2
1
4
7
Paul Delva
8
2
10
Liesbet Dhaene
2
1
3
Dominiek Lootens-Stael
1
2
1
4
Jef Van Damme
1
1
14
8
25
3
TOTALEN
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COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN – COLLEGELID BIANCA DEBAETS
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Liesbet Dhaene
1
1
2
Hannelore Goeman
1
1
Dominiek Lootens-Stael
1
1
Elke Roex
2
2
4
Arnaud Verstraete
6
1
7
Khadija Zamouri
6
6
17
2
21
2
TOTALEN

39

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
2
		
COLLEGELID PASCAL SMET
Paul Delva
1
1
Annemie Maes
1
2
1
4
Johan Van den Driessche
1
1
		
COLLEGELID BIANCA DEBAETS
Annemie Maes
1
1
4
2
10
4
TOTALEN
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN PER COLLEGELID, PER BEVOEGDHEIDSDOMEIN EN PER RAADSLID

Tijdens het zittingsjaar 2015-2016 publiceerde de Raad driemaal een Bulletin van Vragen
en Antwoorden. Daarin staan alle teksten van de schriftelijke vragen samen met de antwoorden van de collegeleden.
Schriftelijke vragen aan Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken
RAADSLID
ONDERWIJS EN VORMING
DIVERS
1
Fouad Ahidar
Bruno De Lille
1
Paul Delva
5
8
Liesbet Dhaene
2
Brigitte Grouwels
3
Dominiek Lootens-Stael
1
2
Jef Van Damme
1
Khadija Zamouri
1
23
2
TOTALEN

40

Schriftelijke vragen aan Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid
RAADSLID
CULTUUR
JEUGD EN SPORT
MEDIA
DIVERS
1
Carla Dejonghe
1
Dominiek Lootens-Stael
1
Annemie Maes
1
1
Jef Van Damme
Johan Van den Driessche
3
2
2
3
1
TOTALEN
Schriftelijke vragen aan Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen
RAADSLID
WELZIJN EN
GELIJKE KANSEN
AMBTENARENZAKEN
GEZONDHEID
Liesbet Dhaene
1
1
Hannelore Goeman
1
1
Brigitte Grouwels
3
Dominiek Lootens-Stael
1
Annemie Maes
3
5
2
4
TOTALEN
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1. Informatie en educatie
PUZZEL BRUSSEL
Puzzel Brussel is de educatieve werking van de Raad en heeft een goedgevuld en veelbewogen seizoen achter de rug. Met een volledig gamma
boeiende educatieve programma’s maken we kinderen, jongeren en volwassenen wegwijs in de werking van de democratie.
Het afgelopen schooljaar zetten we de spotlichten op gezondheid en
pakten we uit met kiplekkere workshops voor jongeren van het derde
en vierde middelbaar rond het thema: “Gezond & Wel”. Ook tijdens
het Kinderparlement werden plannen gesmeed om alle jonge Brusselaars in topvorm te
krijgen.
Puzzel Brussel kreeg in totaal meer dan 4.600 kinderen, jongeren en volwassenen over de
vloer. Na de aanslagen in Parijs en in Brussel schrapten heel wat scholen noodgedwongen
hun uitstap naar het parlement. Puzzel Brussel noteerde door die annuleringen ongeveer
500 bezoekers minder dan gepland.

42

VOOR HET BASISONDERWIJS
Het Kinderparlement
Het welbekende Kinderparlement kon opnieuw uitpakken met volledig volgeboekte
zittingen. Helaas werd één editie geannuleerd in de nasleep van de aanslagen in Brussel.
Uiteindelijk namen ruim 870 zesdeklassers een ochtend lang plaats op de zitjes van het
halfrond. Net als echte politici wisselden ze ideeën uit om van Brussel een fijne plek voor
kinderen te maken. “Fit & Gezond” was deze keer het
discussiethema. De kleine parlementsleden braken
een lans voor meer sport op school.
Strek lekker je benen, ga buiten spelen
Even weg van je smartphone, chatten en mailen
Rij veilig met je fiets door de straten van de stad
Pleit op school voor meer tuimels op de turnmat
Stop extra veel groenten en fruit in je mond
Zo blijf je geweldig FIT & GEZOND!

9 edities met 874 deelnemers
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Speurneuzen in het parlement
De speurneusrondleidingen voor kinderen van de vijfde en zesde
klas waren opnieuw een heuse hit. Het aantal klassen dat op
bezoek kwam, ging voor het tiende jaar op rij in stijgende lijn.
De speurneusjes maken een spannende tocht in het parlement.
Op het einde wordt hun kennis getest tijdens de Grote Speurneusquiz.
58 rondleidingen met 1624 deelnemers

Workshops
“Muziek in de stad”

43

Van 14 t/m 28 juni heeft Puzzel
Brussel een creatief punt achter het
schooljaar gezet met prettige tekenen schilderworkshops. Op dat moment liep er in het huis van de Raad
een expo met affiches van het zomerfestival Brosella. De vierde- vijfde- en
zesdeklassers lieten zich inspireren
door de muzikale creaties en gingen
daarna zelf met potlood en verf aan
de slag. De kinderkunstwerken waren
te bewonderen voor het grote publiek
tijdens de 11-juliviering.
15 workshops met 403 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 achter de schermen van het Brussels Parlement. Ze nemen
een duik in de vertaalcabines, keuren de kunst in de commissiezalen en bekijken het
parlementaire werk door een vakkundige bril.
2 edities met 41 deelnemers

Expo + wandeling “De Groote Oorlog in grote lijnen”
Van 19 t/m 30 oktober konden leerlingen van het 1ste t/m 6de middelbaar met een Brusselse bril naar de Eerste Wereldoorlog kijken. In die periode haalden we de expo De “Groote
Oorlog” in grote lijnen in huis. Deskundige gidsen van het NIOOO brachten bekende en
mindere bekende verhalen van de “Groote Oorlog” tot leven. Daarna maakten de deelnemers
een tocht door Brussel langs de sporen van WOI in de stad.

44

8 edities met 173 deelnemers

Workshops “Gezond & Wel”
Zijn onze Brusselse jongeren fit van lijf
en leden? Bewegen ze genoeg of zitten
ze te vaak gekluisterd aan een scherm?
Kicken ze op fastfood of eten ze kraakvers? Voelen ze zich goed in hun vel? En
weten ze echt alles over veilig vrijen?
Puzzel Brussel en het Brussels Gezondheidsoverleg Logo toverden samen met
een reeks gezonde partners het Brussels
Parlement om tot een topfit laboratorium. Leerlingen van het derde en vierde
jaar secundair onderwijs konden er een
reeks waanzinnig leuke workshops volgen over bewegen, gezond eten, gamen
en geluk. Na afloop brachten ze hun
kersverse kennis samen en stemden ze
over de beste gezondheidstips.
5 edities met 274 deelnemers
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Democratiefabriek + Debat
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 voor Brusselse klassen een pittige
parlementaire discussie in petto. Jongeren van het vierde, vijfde en
zesde jaar secundair onderwijs gingen op speeddate bij enkele parlementsleden en kregen de kans om hun ongezouten mening te geven
over actuele onderwerpen. Daarna nestelden ze zich op de zitjes van
het Brussels Parlement om te stemmen over hun voorstellen.
Ook hier werden twee edities geannuleerd na de aanslagen in Brussel.
2 edities met 62 deelnemers
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Dialoogklassen
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 brengen samen de dag door en maken kennis met Vlaamse en Brusselse
volksvertegenwoordigers. Voor deze editie op 5 februari 2016 kwamen de enthousiaste
deelnemers uit het Koninklijk Atheneum Koekelberg en de Rozenberg uit Mol.
1 edities met 43 deelnemers

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 we de Belgische staatsstructuur zo klaar als
een klontje. Daarna volgt een rondleiding in het Brussels Parlement. Om af te sluiten staat
er telkens een debatoefening op het programma.
13 edities met 328 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.
28 edities met 843 deelnemers
TOTAAL: 4665 DEELNEMERS
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2. Externe relaties en ontvangst
Het grote publiek kon bij de Raad terecht voor interessante rondleidingen en verrassende
tentoonstellingen. En uiteraard waren onze nieuwjaarsreceptie en 11 juliviering opnieuw
absolute toppers. In totaal openden we de deuren van ons huis voor meer dan 3000
bezoekers.
EIGEN ACTIVITEITEN VAN DE RAAD

• Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 14 januari werd het jaar 2016 feestelijk ingeluid met de traditionele nieuwjaarsreceptie. De leerlingen van COOVI zetten hun beste beentje voor en serveerden uitgelezen hapjes voor het ruim 600 koppen tellende gezelschap.

46

• Irisfeest
Op 8 mei 2016 hield het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn Irisfeest en ook de Raad
vierde mee met een aparte tentoonstelling en flarden vrolijke muziek.
Op de expo ‘hip & recup’ pakte Stef Rymenants uit met fris opgeknapte oude meubelstukken, meesterlijke collages van retroprenten, beeldige schilderijtjes op gerecupereerd
karton en trendy tekenwerk. Keramiste Françoise De Smet vulde de tentoonstelling aan
met sfeervolle lichtornamenten. Het jazzensemble Bruce Ellison & The Jellodies speelde
ten dans op het terras. Het Irisfeest lokte 600 nieuwsgierige bezoekers.

Collage: Stef Rymenants
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• Feest van de Vlaamse Gemeenschap
De 11 juliviering kon met ‘Brussel danst’ een grote groep tangodansers bekoren. Zij mochten hun beste danspassen demonstreren in de Spiegelzaal van het Brussels Parlement.
Bezoekers die liever niet dansten, kregen een rondleiding langs de mooiste kunstwerken
in het parlement. In totaal namen ruim 420 mensen deel aan de feestelijkheden. Ook de
avondreceptie was een voltreffer met nog eens 440 gasten.
• 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 28 groepen in, goed
voor bijna 850 deelnemers.
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Kunsttentoonstellingen
Het huis van de Raad is een prima plek voor kleine maar fijne tentoonstellingen. Het
afgelopen zittingsjaar pakten we uit met 8 prachtexpo’s van de meest diverse artiesten.
In oktober 2015 was het Internationaal Artistiek Forum te gast met kunstwerken rond het
thema: “Immigratie”
In de week van 11 november was de reistentoonstelling “Vrouwen en hun olijfbomen”
exclusief in Brussel te zien. Een mix van Joodse en Palestijnse kunstenaressen toonden
hun schilderijen over het symbool bij uitstek van de vrede: de olijfboom.
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Op 19 november opende een glimmende expo met
hedendaagse juwelen van de studenten van het RHoK,
de academie voor beeldende kunsten uit Sint-PietersWoluwe en Etterbeek.
In de eerste helft van februari sloot het OVSG zijn 25ste
verjaardag af met een fototentoonstelling in het huis van
de Raad. De expo schetste een mooi beeld van alle fotografen die via het deeltijds kunstonderwijs van steden en
gemeenten konden doorstromen naar het professionele
circuit.
Tijdens de expositie “mens-beeld in kunst en ambacht”
toonden de studenten Kunstambachten en Beeldhouwkunst van de academie voor beeldende kunsten
in Anderlecht hun mooiste werk in het huis van de
Raad. De expo liep van 26 februari tot en met vrijdag
18 maart 2016.
Van 15 t/m 29 april 2016 stonden de helden van Dyades
in het spotlicht.
Dyadis is een vzw die honden opleidt tot hulphonden
om ze gratis te plaatsen bij rolstoelgebruikers. De dieren
helpen hun baasje met een handicap bij een reeks dagelijkse en praktische zaken, zoals het openen van deuren,
het oprapen van voorwerpen of het aan- en uitdoen van
het licht. Dankzij een hulphond kunnen rolstoelgebruikers een deel van hun autonomie terugwinnen die ze
verloren door een ongeval of ziekte.
De tentoongestelde foto’s waren van Kelly Berghman en
Geneviève Deleu.

Internationaal Artistiek Forum

Dyadis
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Van 13 mei t/m 27 mei volgde een mooie overzichtstentoonstelling met werk van de
Brusselse kunstenaar Willy Malfroid naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag.
Door het knappe kleurenpalet, de realistische penseelstreken en de magische of futuristische
onderwerpen, stralen zijn werken een grote poëtische kracht uit.
Brosella Folk & Jazz streek de voorbije zomer voor de 40ste keer neer in het Groentheater
aan de voet van het Atomium. Die feestelijke verjaardag werd extra in de verf gezet met
een dubbeltentoonstelling.
Bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kon je de originele affiches van de
afgelopen 40 jaar bewonderen. Bij onze Franstalige collega’s van het Parlement francophone bruxellois was de fenomenale fotocollectie van Geert Currinckx te bekijken.
De dubbeltentoonstelling liep van vrijdag 1 t/m vrijdag 15 juli in beide parlementaire
assemblees.
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Julie de Groote, Henri Vandenberghe, Carla Dejonghe
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CONFERENTIE VAN VLAAMSE SCHEPENEN EN OCMW-VOORZITTERS

Alle Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters van de 19 gemeenten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest komen geregeld samen in het huis van de Raad om met elkaar te
overleggen en ideeën uit te wisselen.
• Op 14 oktober 2015 ging de conferentie in gesprek met Els Deslé, directeur van het
Huis van het Nederlands in Brussel.
• Op 9 december 2015 was het thema: “migratie en de gevolgen voor Brussel”, met
als gastsprekers Eric Dejonghe (bon), Sofie Dedobbeleer (bon), Anne Bogaert (Tracé
Brussel) en Vanessa De Leeuw (Tracé Brussel).
• Op 11 mei 2016 was collegelid Pascal Smet te gast om toelichting te geven bij zijn
beleidsplan 2016-2020 voor cultuur, jeugd en sport.
• Op 22 juni 2016 stond een onderhoud met Sam Buysschaert van het Brusselplatform
van OVSG op het programma.
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ACTIVITEITEN VAN DERDEN
DATUM
24 oktober 2015
17 november 2015
22 januari 2016
15 maart 2016
18 april 2016

ACTIVITEIT
Prijsuitreiking socio-cultureel fonds Vic Anciaux
Lezing voor gewezen raadsleden door Jean-Luc Vanraes
Nieuwjaarsconcert BOCO scholengroep
Vergadering van gewezen raadsleden
Literaire avond BOCO en Vermeylenfonds

HET GOEDE DOEL

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een warm hart voor mooie projecten. Op
6 juli en 20 september 2016 overhandigde voorzitter Carla Dejonghe een setje computers aan de
organisaties “Save a life” uit Koekelberg en “Corvia” uit Evere. De toestellen hebben intussen een
tweede leven gekregen in Afrika.
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3. Publieksinformatie
Welkom – Bienvenue – Wilkommen – Welcome
ZITTINGEN

Zowel de plenaire vergaderingen als de bijeenkomsten van de verschillende commissies
zijn 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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COLOFON

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

Patricia Coppens
EINDREDACTIE

Hilde Vissers
REDACTIESECRETARIAAT

Karin Balis

52

AUTEURS

Hoofdstuk I
Hoofdstuk II
Hoofdstuk III

Gerd Closset, Krista Kerckhoven
Nathalie Bos, Gerd Closset, Patricia Coppens
Bart Van Walleghem, Hilde Vissers

FOTOGRAFIE EN ILLUSTRATIES

Nathalie Bos, Beni De Boeck, Stef Rymenants, Irma Smeets, Paul van den Akker, Raf Van Overstraeten
GRAFISCHE VORMGEVING

Stefan Loeckx, Ingrid Van der Haegen
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Patricia Coppens, Lombardstraat 61-67, 1000 Brussel

HOME

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie
Lombardstraat 61-67
1000 Brussel
Tel 02/213.71.00
www.raadvgc.be

