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Woord vooraf
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
bestaat uit de 17 Nederlandstalige leden van
het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en vormt
een aparte parlementaire assemblee voor alles
wat Nederlandstalig is in Brussel. De belangrijkste
beleidsdomeinen waarover de Raad zich buigt zijn
onderwijs, vorming, cultuur, jeugd, sport, media,
welzijn, gezondheid en gezin.
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In dit jaarverslag blikken we terug op het politieke jaar
2016-2017. In het eerste deel zetten we de spotlichten
op het parlementaire werk. In het tweede deel
brengen we een overzicht van het educatieve aanbod
en de activiteiten voor het brede publiek.
De Raad kreeg op 16 december 2016 ook officieel
een nieuwe griffier: Patricia Coppens. Zij kent het huis
door en door want ze heeft van bij de start in 1989
de dienst wetgeving in goede banen geleid. Nu staat ze
aan het hoofd van het griffiepersoneel en de diensten
van de Raad.
We presenteren dit jaarverslag als een digitaal
document dat je op je computer, tablet of smartphone
kan raadplegen. De inhoudsopgave bestaat uit linkjes
die je meteen naar de juiste pagina voeren, met de pijltjes
navigeer je in het document en de homeknop brengt je
terug naar het begin. Veel leesplezier!
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1. Samenstelling
Zetelverdeling

Zoals wettelijk vastgelegd, telt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 89 parlementsleden.
De 17 Nederlandstalige leden vormen samen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Voor de legislatuur 2014-2019 ziet de zetelverdeling 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.
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Raad

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

René Coppens

Stefan Cornelis

Fouad Ahidar

Hannelore Goeman, Jef Van Damme
fractievoorzitter

Bruno De Lille

Annemie Maes,
fractievoorzitter

Carla Dejonghe

Khadija Zamouri,
fractievoorzitter

Arnaud Verstraete
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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 2 Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering vormen samen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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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 elk zittingsjaar kiest de Raad een voorzitter. De voorzitter 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 21 september 2016 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 de zitting 2016-2017 werd het Bureau in zijn samenstelling bevestigd.
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Samenstelling van het Bureau van 21 september 2016 tot 20 september 2017:
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:
2016-2017

AANTAL VERGADERINGEN
21

AANTAL VERGADERUREN
15.08 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 21 september 2016 tot 20 september 2017:
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)
Hannelore Goeman (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:
2016-2017

AANTAL VERGADERINGEN
19

AANTAL VERGADERUREN
9.49 uur
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Foto: Raf Van Overstraeten
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1. Inhoudelijke analyse
Beleidsverklaringen, beleidsnota’s, jaarverslagen en rapporten, moties van aanbeveling en
van afkeuring worden rechtstreeks behandeld 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 ook vaak door het Uitgebreid Bureau doorverwezen naar een
commissievergadering.
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Plenaire vergaderingen

Zoals bepaald in de aangepaste Brusselwet werd het zittingsjaar 2016-2017 op 21 september
2016 geopend: de woensdag volgend op de 3e maandag van september.
In totaal werden er in dit zittingsjaar 14 bijeenkomsten georganiseerd.
21 september 2016 - ochtend
Opening zitting 2016-2017 – Benoeming Bureau – Toespraak voorzitter – Mededeling –
Beleidsverklaring 2016-2017 van het College [Stuk 4 (2016-2017) - Nr.1].
14 oktober 2016 - ochtend
Mededelingen – Interpellaties: VGC-subsidiebeleid kunsten, bibliotheekbeleid in Brussel,
nieuwe subsidie voor stadsinnovatie Bruss-it, PIEO, de Vlaamse zorgverzekering – Vragen
om uitleg: VGC-uitleendienst, Stripmuseum, studentenbeleid in Brussel – Samengevoegde
vragen om uitleg: Paspartoe – Actualiteitsvraag: inkanteling van de vzw Buurtsport in
de VGC.
28 oktober 2016 - ochtend
Mededelingen – Interpellatie: commercialisering van de kinderopvang – Vragen om uitleg:
het VGC-seniorenbeleid, investeringen in het Brusselfonds, huursubsidies voor onderwijsinfrastructuur, inzetten van PWA’s voor schoolopvang – Actualiteitsvraag: aanbevelingen
van audit regionale zenders.
18 november 2016 - ochtend
Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019, Addendum 3 [Stuk 644 (2016-2017) - Nr.1] –
Motie van aanbeveling: gezondheidsrisico’s bij de consumptie van vlees van onverdoofd
geslachte dieren in de Nederlandstalige Brusselse scholen [Stuk 646 (2016-2017) - Nr.1]
– Interpellaties: onwettige aanwervingen bij lokale besturen voor Nederlandstaligen en
de houding van het College tegenover de naleving van de taalwetten, besparingen van
HOME
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de Vlaamse Regering op onderwijs, geleidelijke afbouw van kinderdagverblijven van GO! in
Brussel – Vragen om uitleg: kinderarmoede, kinderopvang, bedrijfsstages voor leerkrachten
secundair en hoger onderwijs, ontwikkeling van de Brusselse Tienerschool – Actualiteitsdebat: investering van de Vlaamse Gemeenschap in Brusselse sportinfrastructuur.
2 december 2016 - ochtend
Ontwerp verordening: rekening voor het dienstjaar 2015 [Stuk 7 (2016-2017) - Nrs.1 en 2]
– Motie van aanbeveling: gevolgen van onwettige aanwervingen bij lokale besturen voor
Nederlandstaligen in Brussel en houding van het College tegenover de naleving van de
taalwetten [Stuk 647 (2016-2017) - Nr.1] – Interpellatie: inkanteling van buurtsport in de
VGC-administratie – Vragen om uitleg: het diversiteits- en participatiebeleid, renovatie
van het Koninklijk Conservatorium Brussel, seksisme in de cultuursector, verdere stappen
inzake tweetalige lerarenopleiding, de speelpleinen, samenhuizing van CLB Brussel (GO!)
en CLB N-Brussel (VGC).
16 december 2016 - ochtend
Begrotingswijziging 1 voor 2016 en begroting voor 2017 van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie [Stuk 9 (2016-2017) - Nr.1] – Ontwerpen verordening:
begrotingswijziging 2 en B voor 2016 [Stuk 6 (2016-2017) - Nrs.1 en 2], begroting voor
2017 [Stuk 5 (2016-2017) - Nrs.1 en 2] – Benoeming nieuwe griffier.
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27 januari 2017 - ochtend
Interpellaties: Beleidsplan lokaal sociaal beleid 2016-2020, de concrete start van de Huizen
van het Kind, Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid en het subsidiedossier aanwerving van personeelsleden ter zake, hervorming van het onderwijs – Vraag om uitleg: de
armoedetoets.
10 februari 2017 - ochtend
Interpellaties: plannen rond cultuurcommunicatie, effecten van de verplichte toelatingsproef voor de lerarenopleiding op de tweetalige lerarenopleiding – Samengevoegde vragen
om uitleg: lange wachtlijsten voor Time-out begeleiding en de werking van Abrusco –
Vragen om uitleg: het Sint-Lucasarchief, onderdak voor de Marolse Reuzenfamilie, het
autismeplan – Actualiteitsvragen: extra inspanningen voor het dienstencentrum voor het
kind “Nasci”, de projectoproep “Samenleven in Brussel”.
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24 februari 2017 - ochtend
Motie van aanbeveling: de stopzetting van subsidies voor het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg [Stuk 658 (2016-2017) - Nr.1] – Interpellatie: uitvoering van het Investeringsplan 2016-2020 – Vragen om uitleg: taalbeleid BX Brussels, renovatiewerken en nieuwe
concessie van café De Markten, bibliotheek van de toekomst, onderbemanning in de zorgsector, personeelssituatie van de VGC, buurtgerichte zorgnetwerken, stijgende werkdruk
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in woonzorgcentra, overleg met Vlaamse minister omtrent armoedebeleid, dementiezorg
bij ouderen met een migratieachtergrond, immersieonderwijs in de Nederlandstalige
Brusselse scholen – Actualiteitsdebat: inschrijfprocedure in basis- en middelbaar onderwijs.
31 maart 2017 - ochtend
Voorstel van resolutie: inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in
Brussel [Stuk 649 (2016-2017) - Nrs.1 tot 4] – Samengevoegde interpellaties en vraag
om uitleg: ouderparticipatie van allochtone ouders – Interpellatie: ondersteuning van de
Lokale Diensten Centra (LDC) – Vragen om uitleg: impact tweetalige kinderopvang van de
GGC op het bestaand net van kinderdagverblijven erkend door K&G, ondersteuning van
eerstelijnsgezondheidsinitiatieven.
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31 maart 2017 - namiddag
Samengevoegde vragen om uitleg: inschrijfsysteem voor het secundair onderwijs –
Vragen om uitleg: onzekerheden voor het Brussels Deeltijds Kunstenonderwijs, Bruvoices
en het burgerparlement.
12 mei 2017 - ochtend
Ontwerpen verordening: begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2017
[Stuk 6A (2016-2017) - Nrs.1 en 2], het ondersteunende sportbeleid van de VGC.
[Stuk 668 (2016-2017) - Nrs.1(+Errata), 2 en 3]
9 juni 2017 - ochtend
Voorstel van verordening: de verplichting om personen met een handicap aan te werven
in de VGC-administratie en VGC-diensten en de samenwerking te bevorderen met de
maatwerkbedrijven en de diensten voor sociale tewerkstelling [Stuk 670 (2016-2017) Nrs.1 en 2] – Personeelsstatuut van de permanente diensten van de Raad: wijziging van
de artikelen 12, 87, 88, 89, 98 en 111 – Interpellatie: project “Boekstart” ter vervanging
van “Boekbaby’s” – Samengevoegde interpellaties en vraag om uitleg: slaagkansen in het
onderwijs – Vragen om uitleg: gemeentelijke scholen in Sint-Lambrechts-Woluwe, schulden op school, radicalisering, grensoverschrijdend gedrag in de sport, het bereik van de
Paspartoe van mensen in armoede, evaluatie van het Jongerenfonds, de gevolgen van het
invoeren van de persoonsvolgende financiering, sensibilisering dementie.
7 juli 2017 - ochtend
Ontvankelijkheid voorstel van resolutie - Rekening van de Raad en Rekening Reservefonds
[Stuk 9A (2016-2017) - Nr.1] – Personeelsstatuut van de permanente diensten van de
Raad: bijlage VII, occasioneel telewerken – Vragen om uitleg: Bruzz, de rol van jeugdwerkers in de LIVC’s, inspiratienota over de bibliotheek van de toekomst, gemeentelijk zwembad Neptunium in Schaarbeek, jeugdhulp en kinderarmoede, gevolgen van de
uitbreiding van de VSB voor de Brusselaars, tweetalige lerarenopleiding.
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De volledige tekst van alle tussenkomsten in een openbare vergadering wordt weergegeven
in het Integraal Verslag.
Samen met een aantal externe redacteurs en revisoren zorgt de dienst wetgeving ervoor
om na iedere plenaire vergadering nog dezelfde dag een eerste versie van het verslag rond
te sturen en te publiceren op de website www.raadvgc.be.
De definitieve versie wordt ten laatste 4 kalenderdagen later op de website geplaatst,
gedrukt en digitaal verspreid.
In het zittingsjaar 2016-2017 werd geen enkele besloten plenaire vergadering gehouden.
Sinds de reglementswijziging van april 2015 worden de begrotingsdocumenten van de
Raad - na bespreking en 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, aangeduid 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 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.
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De samenstelling van de 6 bij de aanvang van de lopende legislatuur bepaalde commissies,
bleef in het zittingsjaar 2016-2017 ongewijzigd.
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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

Hannelore Goeman (sp.a)

Vaste leden
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Hannelore Goeman
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
Een vraag om uitleg voor collegelid Bianca Debaets over de aanwervings- en bevorderingsexamens bij de VGC, bracht de commissieleden een eerste keer samen op 4 oktober 2016.
[Stuk 638 (2016-2017) - Nr.1]
Op 29 november 2016 stonden de bespreking en de goedkeuring van de verordening
omtrent de rekening voor het dienstjaar 2015 centraal. [Stuk 7 (2016-2017) - Nrs.1 en 2]
De ontwerpen van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor
2016 en tot vaststelling van de begroting voor 2017, werden behandeld en aangenomen
in de bijeenkomst van 6 december 2016.
[Stuk 6 (2016-2017) - Nrs.1 en 2] en [Stuk 5 (2016-2017) - Nrs.1 en 2]
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Jo Mariens

Op 17 januari 2017 brachten de commissieleden een bezoek aan de Vlaams-Brusselse
Media “BRUZZ”. Ze kregen een uitgebreide
uiteenzetting over de werking en de beheersovereenkomst 2016-2020 van de algemeen
directeur, Jo Mariens, bijgestaan door zijn managementteam: Frederik Welslau, marketing manager,
Robert Esselinckx, directeur Productie en
Faciliteiten, Klaus Van Isacker, hoofdredacteur,
Jeroen Roppe, directeur Strategie en Communicatie, Inneke Le Compte, commercieel directeur
en Kristel De Wolf, directeur Personeel.
Tijdens de rondleiding in de verschillende
opnamestudio’s kregen de aanwezigen tekst en
uitleg over de totstandkoming van de radio- en
televisieprogramma’s.
[Stuk 653 (2016-2017) - Nr.1]
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De begrotingswijziging 1 en A voor 2017 werd besproken en aangenomen in de vergadering
van 2 mei 2017. [Stuk 6A (2016-2017) - Nrs.1 en 2]
In dezelfde bijeenkomst reageerde de collegevoorzitter ook op een interpellatie over het
jaarverslag 2016 van de VGC-financiën. [Stuk 671 (2016-2017) - Nr.1]
Besloten commissievergaderingen vonden plaats op 6 december 2016 en 4 juli 2017.
Tijdens deze bijeenkomsten werden de verschillende begrotingsstukken van de Raad
besproken en goedgekeurd: de begrotingswijziging 1 voor 2016, de begroting 2017,
de rekening 2016 en de rekening van het Reservefonds. [Stuk 9 (2016-2017) - Nr.1] en
[Stuk 9A (2016-2017) - Nr.1]
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COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT

Bevoegdheid
Deze commissie werd opgericht voor de behandeling van voorstellen tot wijziging van het
Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Samenstelling
De 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)
Hannelore Goeman (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
Deze commissie werd in het zittingsjaar 2016-2017 niet samengeroepen.
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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 samenwerking tussen de Raad en
de Brusselse Vlaamse volksvertegenwoordigers te verzekeren.
Samenstelling
Voorzitter

Carla Dejonghe (Open Vld)

Ondervoorzitter

Brigitte Grouwels (CD&V)

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, Hannelore Goeman, 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 bezoek van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en
Sport, vond plaats op 12 juli 2017 en richtte de focus op de toepassing van het sport- en
sportinfrastructuurbeleid van de Vlaamse Regering in Brussel. De minister gaf uitvoerig
toelichting bij alle initiatieven die de Vlaamse Gemeenschap in Brussel ondersteunt en
betoelaagt en beklemtoonde het belang van samenwerking op verschillende niveaus en
tussen alle bevoegde overheden. In de bespreking met de commissieleden achteraf werd
vooral de zwembadenproblematiek, het tekort aan middelen en de gevolgen van de eentaligheid van de sportfederaties aangekaart. [Stuk 680 (2016-2017) - Nr.1]
HOME
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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, amateurkunsten, cultureel erfgoed, musea, gemeenschapscentra, sociaal-cultureel werk in verenigingsverband, bibliotheekwerking, stedelijk
beleid, jeugd, 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 op 27 september 2016 werd het collegelid bevoegd voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Stedelijk beleid op het appel geroepen voor een antwoord op vragen om
uitleg over het herdenkingsjaar van René Magritte, de verdere ondersteuning van Bar
Eliza en de intenties van de VGC met betrekking tot Vlaamse subsidies voor zwembaden.
Ook beantwoordde hij een vraag over de toekomst van het standbeeld van Josep Carner
in de tuin van de KUB-site. [Stuk 636 (2016-2017) - Nr.1]
Voor de vergadering van 25 oktober 2016 waren de commissieleden te gast bij het kabinet
van collegelid Pascal Smet die een uiteenzetting gaf over de uitvoeringsbesluiten Sociaalcultureel werk en Kunsten. Ook Karina Luytens en Benny Martin, VGC-ambtenaren van
de Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport, leverden een bijdrage aan de toelichting en
het debat achteraf. [Stuk 643 (2016-2017) - Nr.1]
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De agenda van 29 november 2016 omvatte een interpellatie over de invoering van een
museumpas en 3 vragen om uitleg over een evaluatie van het Jongerenfonds, de Interministeriële Conferentie voor Cultuur en het jeugdinterventieteam voor jeugdinfrastructuur.
Collegevoorzitter Guy Vanhengel gaf tekst en uitleg bij al deze items namens collegelid
Pascal Smet. [Stuk 650 (2016-2017) - Nr.1]
Twee vragen om uitleg kwamen aan bod op 10 januari 2017: een nieuw speeldomein in
Brussel en het aanbod van gemeenschapscentra voor tieners en jongeren.
[Stuk 652 (2016-2017) - Nr.1]
Na een interpellatie over de aanwezigheid van moslimfundamentalisten in het gemeenschapscentrum De Pianofabriek, reageerde het bevoegde collegelid in de bijeenkomst van
24 januari 2017 nog op een vraag om uitleg over de gereglementeerde boekenprijs.
[Stuk 655 (2016-2017) - Nr.1]
Op 14 februari 2017 opende een vraag om uitleg over de vermindering van subsidies voor
de vzw Toestand de debatten. Ook het antwoord op de vraag over de rol van de VGC
bij de dubbele Vlaamse projectoproep rond diversiteit in het jeugdwerk genoot de volle
aandacht.
[Stuk 660 (2016-2017) - Nr.1]
In de vergadering van 14 maart 2017 boog de commissie zich over een vraag om uitleg
over cultuureducatie en een interpellatie met betrekking tot het filmvertoningsbeleid.
[Stuk 664 (2016-2017) - Nr.1]
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Twee vragen om uitleg vulden de agenda op 28 maart 2017. Met heel wat cijfermateriaal
bracht collegelid Pascal Smet een verslag over de werking van de Paspartoe. Vervolgens
spitste de discussie zich toe op de tijdschriften van de gemeenschapscentra en de logo’s
in de colofons. [Stuk 666 (2016-2017) - Nr.1]
In de bijeenkomst van 9 mei 2017 lag de focus volledig op de bespreking van het
ontwerp van verordening houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Het geamendeerde ontwerp werd ter stemming voorgelegd en
aangenomen door de commissie. [Stuk 668 (2016-2017) - Nrs.1(+Errata), 2 en 3]
Op 23 mei 2017 reageerde het bevoegde collegelid op 7 vragen om uitleg: de werkingssubsidies kunsten 2017, het VGC-jeugdbeleid, het Cultuurcentrum Brussel, Greentrack, de
dalende interesse naar initiatieven om Brussel te leren kennen, de geplande speelzone in
de Neerhofhoeve en het sport- en tewerkstellingsproject The Vertical Club.
[Stuk 674 (2016-2017) - Nr.1]
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COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING

Bevoegdheid
De Commissie voor Onderwijs en Vorming is bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs
in Brussel en het VGC-onderwijs, de leerlingen- en lerarenbegeleiding, speelpleinwerking,
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
Paul Delva (CD&V)
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
In de eerste commissievergadering op 28 september 2016 werd collegevoorzitter Guy Vanhengel,
bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken geconfronteerd met vragen om
uitleg over de implementatie van het M-decreet in het Nederlandstalig Brussels onderwijs, de
start van het nieuwe schooljaar 2016-2017, het ontslag van de coördinator bij Abrusco en de
toenemende taaklast bij het OCB. Een antwoord op de vraag over de studiekeuzebeurs sloot
zijn betoog af. Tot slot bogen de commissieleden zich nog over de planning van de werkzaamheden voor het verdere zittingsjaar. [Stuk 637 (2016-2017) - Nr.1]
De problematiek rond de capaciteitsplanning in het Brussels onderwijs stond centraal in de
bijeenkomst van 12 oktober 2016.
Voor de hoorzitting werden sprekers uitgenodigd vanuit 3 verschillende onderwijsnetten:
Patriek Delbaere, bijgestaan door Hildegard Schmidt en Filip Fonteyn voor OVSG, Christel
Herbosch voor KOCB en Jacky Goris, algemeen directeur van de Scholengroep Brussel GO!
De deskundigen belichtten het onderwerp vanuit hun eigen invalshoek en reageerden op de
bedenkingen van de commissieleden. [Stuk 640 (2016-2017) - Nr.1]
HOME
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Bruno De Lille, Jacky Goris, Patriek Delbaere, Christel Herbosch

Frank Noten

Een interpellatie over de gezondheidsrisico’s bij de consumptie van vlees van onverdoofd
geslachte dieren in de Nederlandstalige scholen in Brussel en een vraag om uitleg over de
daling van studenten die kiezen voor de studierichting onderwijs vulden de agenda van
9 november 2016. [Stuk 645 (2016-2017) - Nr.1]
Op 23 november 2016 organiseerde de commissie een hoorzitting over het “Edu-XL charter”, gelanceerd in maart 2016 met een convenant tussen de deelnemende partners: VUB,
Erasmushogeschool Brussel en CVO COOVI. De toelichting werd gegeven door coördinator
Frank Noten, directeur van het Departement Onderwijs & Pedagogie bij EhB.
Achteraf beantwoordde hij ook de vele vragen die bij de aanwezige commissieleden
opborrelden. [Stuk 648 (2016-2017) - Nr.1]
Het voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel, van de heer Bruno De Lille, mevrouw Annemie Maes, de heer
Arnaud Verstraete en de heer Fouad Ahidar stond bovenaan de agenda op 25 januari 2017.
Na kort beraad werd beslist de bespreking verder te zetten op een latere datum.
[Stuk 649 (2016-2017) - Nrs.1 tot 4]
Vervolgens werd overgegaan tot het beantwoorden van 2 vragen om uitleg over een
nieuwe school in Sint-Lambrechts-Woluwe en de nieuwe instaptoets voor eerstejaarsstudenten leerkracht. [Stuk 656 (2016-2017) - Nr.1]
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Op 8 februari 2017 gingen de vragen om uitleg over het beleid inzake kleuterparticipatie in Brussel en over de speelpleinwerking. Het antwoord op een vraag
over het ziekteverzuim bij het onderwijzend- en directiepersoneel sloot de
bijeenkomst af.
[Stuk 659 (2016-2017) - Nr.1]
In het kader van de “Week tegen
Pesten” trokken de commissieleden
op 21 februari 2017 op terreinbezoek naar de Basisscholengemeenschap Sint-Pieter en Sint-Guido in
Anderlecht.
De aanwezigen konden eerst een kijkje
nemen in het helpteamhuis en vragen
stellen aan de conflictbemiddelaars die
samen het helpteam vormen. De
verhelderende uiteenzettingen van Claire
De Becker, directeur van de Sint-Guidoschool en Dirk Hulsmans, directeur van
de Sint-Pieterschool en de toelichting
door de zorgcoördinator Marleen Gevers,
gaven heel wat stof voor de bespreking
achteraf. [Stuk 662 (2016-2017) - Nr.1]
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Op 22 maart 2017 werd de bespreking van
het voorstel van resolutie betreffende het
inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig
secundair onderwijs in Brussel, van de heer Bruno De Lille, mevrouw Annemie Maes, de
heer Arnaud Verstraete en de heer Fouad Ahidar hernomen en het geamendeerde voorstel werd aangenomen door de commissie. [Stuk 649 (2016-2017) - Nrs.1 tot 4]
Aansluitend ging alle aandacht naar een vraag om uitleg over pesten in Brusselse scholen.
[Stuk 665 (2016-2017) - Nr.1]
Voor de commissievergadering van 18 april 2017 stonden 6 vragen om uitleg geagendeerd. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: de problemen met de keukentoren
van COOVI, het bouwproject op de voormalige KUB-site, de start van het schooljaar 20172018 en het Offerfeest, de Brusselse Tienerschool, de oproep van Vlaams minister Hilde
Crevits voor het bouwen van nieuwe scholen en onderwijs aan zieke kinderen.
[Stuk 669 (2016-2017) - Nr.1]
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Samengevoegde interpellaties over het groot aantal uitsluitingen van kinderen en jongeren
in de Brusselse scholen en een vraag om uitleg over de ondersteuning van het OCB binnen
het secundair onderwijs vulden de agenda van 24 mei 2017. [Stuk 675 (2016-2017) - Nr.1]
Op 23 juni 2017 sloot de commissie haar werkzaamheden af met 4 vragen om uitleg over de
diversiteit van de leerkrachten in het Nederlandstalig Brussels onderwijs, de begeleiding van
schoolgaande vluchtelingen die omwille van het sluiten van opvangvoorzieningen moeten
verhuizen, het M-decreet en de begeleiding hieromtrent in het Nederlandstalig Brussels
onderwijs en tot slot de nieuwe projectsubsidie ‘Student N Brussel’.
[Stuk 679 (2016-2017) - 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

Khadija Zamouri
Brigitte Grouwels (CD&V)
Hannelore Goeman
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 5 oktober 2016 was gewijd aan een vraag voor het bevoegde
collegelid Bianca Debaets over de preventie van zelfdoding. Aansluitend werd de aanzet
gegeven voor een brainstorming over de verdere werkzaamheden van de commissie in het
nieuwe zittingsjaar. [Stuk 639 (2016-2017) - Nr.1]
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Twee vragen om uitleg brachten de commissieleden opnieuw samen op 19 oktober 2016.
Na een toelichting over de strijd tegen borstkanker reageerde het bevoegde collegelid op
een vraag over de wachtlijsten voor integrale jeugdhulp en het gebrek aan cijfers voor
het Brussels Gewest. Tot slot van de bijeenkomst, werd aan de hand van de ingediende
desiderata een besluit genomen over de mogelijke thema’s die verder uitgewerkt worden
in de komende commissiewerkzaamheden. [Stuk 641 (2016-2017) - Nr.1]
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Een vraag over de campagne “Verhuis voor het te laat is” vulde het volledige debat in de
commissiebijeenkomst van 30 november 2016. [Stuk 651 (2016-2017) - Nr.1]
Loverboys, kindermishandeling en de opvolging van seksueel misbruik in de sportwereld
waren de onderwerpen van de vragen om uitleg waarop collegelid Bianca Debaets in de
vergadering van 18 januari 2017 een antwoord formuleerde. [Stuk 654 (2016-2017) - Nr.1]
Op 1 februari 2017 ontspon zich een pittig debat naar aanleiding van een interpellatie over
de stopzetting van de subsidies voor het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg.
[Stuk 657 (2016-2017) - Nr.1]
In de bijeenkomst van 15 februari 2017 werd de vraag om uitleg behandeld over de open
subsidieoproep "Brede gezinsondersteuning". [Stuk 661 (2016-2017) - Nr.1]
Op 29 maart 2017 kwamen 3 vragen om uitleg aan bod. Er werd gefocust op de organisatie
van het Gala van Welzijn, de aanbevelingen voor een betere geestelijke gezondheidszorg
en de “Dag van de Zorg”. [Stuk 667 (2016-2017) - Nr.1]
Twee vragen om uitleg vulden de bijeenkomst van 3 mei 2017. Na de bespreking van het
project sensibilisering woningscreening, kwam een debat over de moeilijke positie van de
Nederlandstalige gezinszorg aan bod. [Stuk 672 (2016-2017) - Nr.1]
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Collegelid Bianca Debaets reageerde in de bijeenkomst van 17 mei 2017 op 3 vragen om
uitleg: over ouderenmishandeling, het aantal plaatsen in de kinderopvang en mantelzorg.
[Stuk 673 (2016-2017) - Nr.1]
Aansluitend vond de bespreking en stemming plaats over het voorstel van verordening
betreffende de verplichting om personen met een handicap aan te werven in de VGCadministratie en VGC-diensten en de samenwerking te bevorderen met de maatwerkbedrijven en de diensten voor sociale tewerkstelling. [Stuk 670 (2016-2017) - Nrs.1 en 2]
Slechts één vraag om uitleg kwam aan bod op 31 mei 2017. Het bevoegde collegelid
wist heel wat informatie te verstrekken over de kwaliteit van de kinderopvang en de
nulmeting hiervan via MeMoQ. [Stuk 676 (2016-2017) - Nr.1]
In de laatste bijeenkomst op 21 juni 2017 ging alle aandacht naar een vraag om uitleg over
de consultatiebureaus. [Stuk 678 (2016-2017) - Nr.1]
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Studiemomenten en uitzonderlijke initiatieven
TERREINBEZOEK COMMISSIE WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN - NEDERLAND

Samen met de voorzitter van de Raad trokken de commissieleden op 8 en 9 maart 2017
naar Nederland met het oog op de verkenning van twee verpleeghuizen.
De eerste dag was de delegatie te gast in De Hogeweyk in Weesp, een unieke woonwijk
voor mensen met dementie, waar de bewoners de vrijheid behouden om eigen keuzes
te maken in een herkenbare omgeving. Na de algemene uiteenzetting nam de gastheer
Eloy van Hal, de groep op sleeptouw doorheen de straten en pleintjes van de hele site.
De rondleiding bracht hen langs de supermarkt, de wooneenheden, het uitbureau, de
fysiotherapieruimte, het theater en het restaurant.
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De Hogeweyk in Weesp
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Op 9 maart 2017 werd de delegatie
ontvangen door teamleider Leyla Bagci en
communicatieadviseur Eve Collette van De
Schildershoek in Den Haag, een verpleeghuis waar verpleging, activerende begeleiding en behandeling aangeboden worden
met veel aandacht voor diverse culturen en
religies. Zo waren de deelnemers toevallig
getuige van een Hindoestaanse bijeenkomst
in de polyvalente religieuze ruimte. Verder
bezocht de delegatie ook de ontspanningsruimte, het fysiotherapielokaal, de bibliotheek, de keuken, de patiëntenafdelingen
en de feest- en eetzaal.
[Stuk 663 (2016-2017) - Nr.1]
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STUDIEBEZOEK - SURINAME

Van 22 tot 29 april 2017 bracht de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een
studiebezoek aan de Republiek Suriname. De hoofdstad Paramaribo biedt een heleboel
belangwekkende sites, waaronder de naast elkaar gelegen moskee en synagoge, het openluchtmuseum in Commewijne, het parlementsgebouw, Fort Zeelandia en het kunstencentrum Contemporary Art Museum Moengo. Op deze historische plaatsen konden de delegatieleden kennismaken met de Surinaamse cultuurbeleving, de relatie cultuur en religie in de
plurale samenleving en de uitdagingen en voordelen van een multiculturele gemeenschap.
Als rode draad doorheen de werkzaamheden, ontmoetingen en debatten, stond
onderwijs centraal op de agenda tijdens deze studieweek. Uiteraard was taalbeleving hierbij
een belangrijke invalshoek, omdat de
Republiek Suriname het Nederlands als voertaal beschouwt, maar inwoners van diverse
nationaliteiten herbergt die een veelheid aan
talen spreken.
De intenties tot een nauwere samenwerking
en meer overleg tussen de Surinaamse en de
Vlaams-Brusselse beleidsverantwoordelijken
op verschillende niveaus werden aan het
einde bezegeld in een parlementaire slotverklaring Brussel - Suriname, ondertekend door
de voorzitter van de Raad, Carla Dejonghe en
de voorzitter van De Nationale Assemblée,
Jennifer Simons.
HOME
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STUDIEBEZOEK COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT - MARSEILLE

De commissieleden brachten van 12 tot 14 juni 2017 een studiebezoek aan Marseille, in
het kader van “Marseille, Europese sporthoofdstad 2017”.
Tijdens de officiële ontvangst op het stadhuis kregen de commissieleden tekst en uitleg
over wat er in de multiculturele Zuid-Franse havenstad te ontdekken en te beleven valt.
Op sportvlak lieten het Stade Orange (Vélodrome), de thuisbasis van voetbalploeg Olympique Marseille en het Palais de la glisse, met twee indrukwekkende schaatsbanen en een
gigantisch skatepark, een adembenemende indruk achter bij de commissieleden.
Er stond een bedrijfsbezoek aan de regionale krant La Provence op het programma en
de delegatie werd vervolgens ontvangen in het museum voor hedendaagse kunst Musée
Cantini.
Ook de rondleidingen bij enkele innoverende stedenbouwprojecten konden de commissieleden bekoren: de site Foresta waar een multifunctioneel “parc métropolitain” gecreëerd
wordt, La Friche la belle de Mai, een oude tabaksfabriek omgetoverd tot een immens
groot pand met heel wat culturele en sociale voorzieningen en tot slot Les Dockx, een
voorbeeld van een geslaagde integratie van kantoren, diensten, restaurants en winkels in
één gebouwencomplex.
[Stuk 677 (2016-2017) - Nr.1]
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2. Kwantitatieve analyse
Plenaire vergaderingen en commissievergaderingen
PLENAIRE VERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE

Tijdens het volledige zittingsjaar 2016-2017 hield de Raad 14 openbare plenaire vergaderingen met een totale vergadertijd van 40.32 uur.
COMMISSIEVERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE
COMMISSIE
AANTAL BIJEENKOMSTEN
Algemene Zaken,
Financiën, Begroting en Media
5
Besloten vergaderingen
+2
Het Reglement
Samenwerkingscommissie Raad VGC +
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
1
Cultuur, Jeugd en Sport
10
Onderwijs en Vorming
11
Welzijn, Gezondheid en Gezin
11
TOTALEN
38
+2

TOTALE VERGADERTIJD

33
9.59 uur
+ 0.56 uur
2.37 uur
9.25 uur
17.29 uur
7.55 uur
47.25 uur
+ 0.56 uur

Verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit
VOORSTELLEN VAN VERORDENING

Er werd 1 voorstel van verordening ingediend:
●V
 oorstel van verordening van mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Khadija Zamouri en
de heer Fouad Ahidar betreffende de verplichting om personen met een handicap aan
te werven in de VGC-administratie en VGC-diensten en de samenwerking te bevorderen
met de maatwerkbedrijven en de diensten voor sociale tewerkstelling.
– Stuk 670 (2016-2017 – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 13 van 9 juni 2017
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Er werd 1 voorstel van resolutie ingediend in de periode 2016-2017:
●
Voorstel van resolutie betreffende het inschrijfbeleid voor het Nederlandstalig
secundair onderwijs in Brussel van de heer Bruno De Lille, mevrouw Annemie Maes,
de heer Arnaud Verstraete en de heer Fouad Ahidar.
– Stuk 649 (2016-2017) – Nrs.1 tot 4
* Aangenomen in plenaire vergadering 10 van 31 maart 2017
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DISCUSSIENOTA’S

De volgende discussienota werd ingediend:
Discussienota ‘Zorg voor senioren met een migratieachtergrond’ ingediend door
mevrouw Brigitte Grouwels.
– Stuk 642 (2016-2017) – Nr.1
* Deze discussienota werd nog niet besproken.
●

MOTIES

Tot besluit van een interpellatie kunnen de raadsleden een motie van aanbeveling of van
afkeuring indienen. De volgende moties van aanbeveling werden ingediend:
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 otie van aanbeveling tot besluit van de op 9 november 2016 in de Commissie voor
M
Onderwijs en Vorming gehouden interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael
tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs,
Vorming en Studentenzaken, betreffende de gezondheidsrisico’s bij de consumptie
van vlees van onverdoofd afgeslachte dieren in de Vlaams-Brusselse scholen.
– Stuk 646 (2016-2017) – Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 4 van 18 november 2016

●

Motie van aanbeveling tot besluit van de op 18 november 2016 gehouden interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende
de gevolgen van de onwettige aanwervingen bij de lokale besturen voor de Nederlandstaligen in Brussel, en de houding van het College tegenover de naleving van de
taalwetten.
– Stuk 647 (2016-2017) – Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 5 van 2 december 2016

●

 otie van aanbeveling van de heer Arnaud Verstraete, mevrouw Annemie Maes en
M
de heer Bruno De Lille tot besluit van de op 1 februari 2017 in de Commissie voor
Welzijn, Gezondheid en Gezin gehouden interpellatie van de heer Arnaud Verstraete
tot mevrouw Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin
en Gelijke Kansen, betreffende de stopzetting van de subsidies voor het Steunpunt
Cultuursensitieve Zorg.
– Stuk 658 (2016-2017) – Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 9 van 24 februari 2017

●
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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 het zittingsjaar 2016-2017 werden de
volgende moties van overeenstemming ingediend en aangenomen:
 otie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over
M
het dienstjaar 2015.
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 2 december 2016

●

Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2016 en bij de begroting voor het dienstjaar 2017.
* Aangenomen in plenaire vergadering 6 van 16 december 2016

●
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Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2017.
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 12 mei 2017

●

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

In het zittingsjaar 2016-2017 werd 1 voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde
ingediend:
 oorstel tot wijziging van artikel 63 punt 6, § 2 van het Reglement van Orde van de
V
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, van de heer Dominiek Lootens-Stael
– Stuk 3 (2016-2017) – Nr. 1
Door te verwijzen naar de Commissie voor het Reglement in 2017-2018

●

ONTWERPEN VAN VERORDENING

Het College diende 5 ontwerpen van verordening in die allemaal door de Raad werden
aangenomen.
 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar
O
2015 – Stuk 7 (2016-2017) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 2 december 2016

●

 ntwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het
O
dienstjaar 2016 – Stuk 6 (2016-2017) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 6 van 16 december 2016

●

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2017
– Stuk 5 (2016-2017) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 6 van 16 december 2016

●
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 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A
O
voor het dienstjaar 2017 – Stuk 6A (2016-2017) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 12 mei 2017

●

 ntwerp van verordening houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse
O
Gemeenschapscommissie – Stuk 668 (2016-2017) – Nrs.1<+Errata>, 2 en 3
* Aangenomen in plenaire vergadering 12 van 12 mei 2017

●

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.
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B eleidsverklaring 2016-2017 van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
– Stuk 4 (2016-2017) – Nr.1
* Aangenomen tijdens de openingszitting van 21 september 2016
●

BELEIDSPLANNEN EN BELEIDSOVEREENKOMSTEN, JAARVERSLAGEN EN JAARPLANNEN

Het volgende document werden ingediend:
B eleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor de periode 2014-2019 – Addendum 3
– Stuk 644 (2016-2017) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 4 van 18 november 2016

●
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Beleidscontrolerende activiteit
Interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen, actualiteitsvragen en vragen om uitleg zijn de
instrumenten die de raadsleden ter beschikking hebben 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 OM UITLEG EN ACTUALITEITSVRAGEN PER COLLEGELID,
PER FRACTIE EN PER RAADSLID, IN DE PLENAIRE VERGADERINGEN
Guy Vanhengel
IP VoU AV

IP

Pascal Smet
VoU AV

Bianca Debaets
IP VoU AV

OPEN VLD

Els Ampe
René Coppens
Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Khadija Zamouri
SP.A
Fouad Ahidar
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

37
1

2

1
2

1
3

2

1

6

2

4

5

1
3

1

1

9

1
1

1

1

1

2

3

6

5

3
1

8

4

1
2

2
9

1
21
35

5

7

1
21
30

2

7

17
25

1

Actualiteitsvragen: AV

Artikel 61, 5c van het Reglement van Orde bepaalt dat wanneer twee of meer leden van verschillende
fracties ontvankelijke actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp indienen, de voorzitter deze groepeert in een actualiteitsdebat.
In het zittingsjaar 2016-2017 werden zo in totaal 4 actualiteitsvragen behandeld in 2 actualiteitsdebatten.
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POLITIEKE ACTIVITEIT PER FRACTIE EN PER RAADSLID IN DE PLENAIRE VERGADERINGEN
IP
OPEN VLD
Els Ampe
René Coppens
Stefan Cornelis
Carla Dejonghe
Khadija Zamouri
SP.A
Fouad Ahidar
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

VoU

AV

TOTALEN

DEELNAME AAN STEMMINGEN

1

1

9

9

17
23
23
22
23

2
2

5
4

1
2

8
8

23
22
21

1
2
5

6

2

10

9
12
8

23
21
20

4
5

2
3

6
9
1

17
15
23

13
2

22
20

4
90

20

3

12
2
2
23

Vragen om uitleg: VoU

1
1
1

2

59

8

38

Actualiteitsvragen: AV

Tijdens de 14 plenaire vergaderingen in 2016-2017 werd er 23 maal een onderwerp ter stemming voorgelegd.
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INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN PER COLLEGELID EN PER RAADSLID
IN DE OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Interpellaties en vragen om uitleg worden door het Uitgebreid Bureau vaak voor behandeling doorverwezen naar de bevoegde commissie. Mondelinge vragen komen dan weer
uitsluitend in commissiebijeenkomsten aan bod.
De integrale verslaggeving 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.
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COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT – COLLEGELID PASCAL SMET
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Paul Delva
9
1
10
Dominiek Lootens-Stael
1
1
7
Annemie Maes
7
Cieltje Van Achter
2
4
1
7
Khadija Zamouri
1
1
26
TOTALEN
3
21
2
COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING – COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Fouad Ahidar
1
1
Bruno De Lille
1
7
8
Paul Delva
1
6
2
9
Liesbet Dhaene
2
2
Dominiek Lootens-Stael
1
1
2
4
4
Jef Van Damme
TOTALEN
3
21
2
26
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COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN – COLLEGELID BIANCA DEBAETS
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Hannelore Goeman
4
2
6
Arnaud Verstraete
1
7
8
Khadija Zamouri
5
5
TOTALEN
1
16
2
19

COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN, BEGROTING EN MEDIA
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
Johan Van den Driessche
1
1
		
COLLEGELID BIANCA DEBAETS
Jef Van Damme
1
1
TOTALEN
1
1
2
2
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN PER COLLEGELID, PER BEVOEGDHEIDSDOMEIN EN PER RAADSLID

Tijdens het zittingsjaar 2016-2017 publiceerde de Raad driemaal een Bulletin van Vragen
en Antwoorden.
In een Bulletin worden alle teksten van de schriftelijke vragen en de antwoorden van de
collegeleden weergegeven.
Schriftelijke vragen aan Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken
RAADSLID
ONDERWIJS
STUDENTENZAKEN
DIVERS
EN VORMING
1
Fouad Ahidar
1
1
Paul Delva
5
1
Liesbet Dhaene
Dominiek Lootens-Stael
2
1
Jef Van Damme
1
TOTALEN
8
1
4
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Schriftelijke vragen aan Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid
RAADSLID
CULTUUR
MEDIA
DIVERS
1
Els Ampe
1
Carla Dejonghe
1
1
Dominiek Lootens-Stael
1
Annemie Maes
2
2
Cieltje Van Achter
1
Khadija Zamouri
TOTALEN
7
1
2
Schriftelijke vragen aan Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen
RAADSLID
WELZIJN EN
GEZIN
AMBTENARENDIVERS
GEZONDHEID
ZAKEN
Hannelore Goeman
1
Dominiek Lootens-Stael
1
Jef Van Damme
1
Arnaud Verstraete
2
Khadija Zamouri
1
TOTALEN
2
1
2
1

HOME

HOOFDSTUK III
Publiekswerking

JA ARVER SL AG 2016 -2017

1. Informatie en educatie
PUZZEL BRUSSEL
Kinderen en jongeren van dichtbij laten kennismaken met de werking
van de democratie. Dat is het ultieme doel van Puzzel Brussel, de
dienst informatie en educatie van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De programma’s voor scholen zijn elk jaar opnieuw
een schot in de roos. Het afgelopen zittingsjaar puzzelden ruim 5.200
deelnemers mee in het Brussels Parlement.
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VOOR HET BASISONDERWIJS
Kinderparlement
Tien keer per jaar vullen we het halfrond tot de nok met kinderen uit het Nederlandstalig
basisonderwijs in Brussel. Door de grote belangstelling kwam er het voorbije jaar zelfs
een extra elfde editie bij. Tijdens het Kinderparlement nemen de zesdeklassers plaats op
de zitjes van het Brussels Parlement. Net als echte politici wisselen ze ideeën uit om van
hun stad en hun school een prima plek voor kinderen te maken. En natuurlijk mogen ze
ook op die stoere stemknopjes drukken! Het thema voor het schooljaar 2016-2017 was:
"De school van je dromen". Elke zitting ging er een gouden medaille naar het voorstel met
de meeste stemmen.
06/10/2016 – een vak techniek op school
11/10/2016 – beter sportmateriaal
10/11/2016 – nette toiletten
22/11/2016 – grotere sportzalen
01/12/2016 – meer uitstappen maken
12/01/2017 – 1 keer per jaar blijven slapen op school
02/02/2017 – grappige leerkrachten in de klas
23/02/2017 – meer talen leren
23/03/2017 – comfortabele stoelen in de klas
27/04/2017 – leerkrachten die altijd vrolijk zijn
18/05/2017 – nette toiletten
11 edities met 983 deelnemers

HOME

JA ARVER SL AG 2016 -2017

Speurneuzen in het parlement
Puzzel Brussel stippelt ook avontuurlijke rondleidingen op
kindermaat uit. Leerlingen van de vijfde en zesde klas maken een
verrassende speurtocht in het parlement. Ze kijken binnen in
commissiezalen, brengen een bezoek aan het halfrond en spelen
als apotheose de spannende speurneusquiz.
59 rondleidingen met 1548 deelnemers

Workshops "ridders en prinsessen"

In juni hebben we een creatief punt achter het schooljaar gezet met een reeks workshops voor vierde, vijfde- en zesdeklassers. Na een tochtje door het historische Brussel,
gingen de kinderen met verf aan de slag en schilderden prachtige ridders en prinsessen!
Aanleiding was een tentoonstelling over de Guldensporenslag die bij de Raad liep.

44

18 workshops met 465 deelnemers
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VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Download Brussel... in je brein
Met dit programma maken we leerlingen van het vijfde en zesde jaar middelbaar warm
voor de politiek. Een breinbrekende quiz maakt de Belgische en Brusselse staatsstructuur
zo klaar als een klontje. Vervolgens duiken de deelnemers het parlement in voor een rondleiding. Afsluiten doen ze met een denderende debatoefening.
8 edities met 298 deelnemers

Theater in het parlement
45

Theater van a tot z bracht in het najaar
vijf keer “Rilke, het relaas van een ramkoers” op de planken van het parlement.
Een pakkende productie die draait rond
drugspreventie, geknipt voor jongeren
van 14 tot 16 jaar. Na afloop volgde een
nabespreking met een deskundige.
5 voorstellingen met 523 deelnemers

Gezond & Wel
Zijn onze Brusselse jongeren fit van lijf en leden? Bewegen ze genoeg? Kicken ze op fastfood? Voelen ze zich goed in hun vel? En weten ze echt alles over veilig vrijen? Tijdens het
project "Gezond & Wel" op 8, 9 en 10 maart 2017 konden leerlingen van het derde en vierde
jaar middelbaar een reeks kiplekkere workshops volgen. Daarna stemden ze over de beste
gezondheidstips. De tweede editie van deze driedaagse was opnieuw een groot succes.
5 edities met 250 deelnemers
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Dialoogklassen
Met de ‘Dialoogklassen’ gluren we over de
muren bij de buren. We mengen een groepje
Brusselse jongeren met hun Vlaamse, Franstalige of Duitstalige tegenhangers en voegen er een kruidig kransje parlementsleden
aan toe. Pittige gesprekken gegarandeerd!
Het afgelopen schooljaar trokken Brusselse
jongeren naar het Vlaams Parlement op 24
maart 2017 en naar het Parlement van de
Duitstalige Gemeenschap in Eupen op 20 en
21 april 2017.
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2 edities met 112 deelnemers

Democratiefabriek + Debat
Tussen februari en mei 2017 pakten Puzzel Brussel en BELvue uit met een leuke combinatie
voor Brusselse klassen: een jongerendebat in het Brussels Parlement na een bezoek aan de
Democratiefabriek. Klassen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar gingen op speeddate
bij enkele parlementsleden en debatteerden en stemden vervolgens over hun zelfbedachte
plannen voor Brussel.
6 edities met 242 deelnemers

Scholierencongres
Op 18 februari 2017 was het halfrond van het Brussels Parlement gevuld met jongeren
tijdens het Scholierencongres in samenwerking met de Vlaamse Scholierenkoepel VSK. Dit
jaar was het thema: “stress op school.”
1 editie met 90 deelnemers
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VOOR STUDENTEN
Brussel in breedbeeld
Puzzel Brussel heeft voor studenten van hogescholen en universiteiten een aangepast
educatief programma klaargestoomd. Het voorbije academiejaar kregen we studenten uit
Hasselt, Gent, Leuven en Kortrijk op bezoek in het Brussels Parlement.
4 edities met 240 deelnemers

VOOR VOLWASSENEN
Wegwijs in Brussel
De Raad kon ook op belangstelling rekenen van groepen volwassenen uit Vlaanderen en
Brussel. Ze maakten kennis met de werking van de Brusselse instellingen en kregen een
boeiende rondleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
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23 edities met 476 deelnemers
TOTAAL: 5227 DEELNEMERS
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2. Externe relaties en ontvangst
Het grote publiek kon bij de Raad terecht voor verrassende tentoonstellingen en fijne
feesten. De nieuwjaarsreceptie, het Irisfeest en de 11 juliviering waren weer absolute
toppers. Het voorbije zittingsjaar openden we de deuren van ons huis voor ruim 3000
bezoekers in totaal.
EIGEN ACTIVITEITEN VAN DE RAAD

• Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 19 januari zette De Raad het jaar 2017 feestelijk in met een nieuwjaarsreceptie in de flonkerende spiegelzaal. De leerlingen van COOVI legden de 495 gasten in
de watten met bubbels en heerlijke hapjes.
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• Irisfeest
Op 7 mei 2017 vierde de Raad mee met het Irisfeest van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Die dag opende de expo “Bright Light & Smart Art” met sfeervolle lichtornamenten van Françoise De Smet en trendy tekenwerk van Stef Rymenants. Saxofonist Ilia
Vasiachkin speelde jazzy deuntjes op het terras. Ondanks het minder mooie weer lokte
het Irisfeest ruim 450 bezoekers naar het huis van de Raad.

Françoise De Smet
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• Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op 11 juli 2017 nam de Raad deel aan
“Brussel danst”. De spiegelzaal van het
parlement werd omgetoverd tot een
Weens salon. Het vijfkoppige ensemble
GRUPETTO speelde als aperitiefconcert
“de laatste wals op de Titanic”. In de
namiddag nodigde het orkest de bezoekers
uit om hun beste beentje voor te zetten
op de vrolijke tonen van zwierige walsen en polka’s. Het dansprogramma werd
aangevuld met kunstige rondleidingen in
het parlement. Tijdens de avondreceptie
zorgde de “J&B Band” voor een swingende
finale. In totaal namen ruim 1220 mensen
deel aan de feestelijkheden.
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GRUPETTO

• Wegwijs in Brussel
De Raad kreeg opnieuw heel wat groepen 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 23 groepen in, goed voor
nagenoeg 500 deelnemers.

Kunsttentoonstellingen
Het huis van de Raad is een prima plek voor
kleine expo’s. Het afgelopen zittingsjaar
pakten we uit met beeldige tentoonstellingen
van diverse artiesten.
Op 6 oktober 2016 opende een mooie
ode aan de Tsjechische kunstenaar Oldřich
Kulhánek.
Leerlingen van het RhoK brachten hulde
aan de artiest die vooral bekend werd omdat hij een aantal Tsjechische bankbiljetten ontwierp. De tentoonstelling liep van 7
oktober t/m 28 oktober.

Oldřich Kulhánek
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Op 8 december 2016 vond de vernissage plaats
van “Facsimile’s van Brusselse ordonnanties uit de
17de en 18de eeuw”. De bezoekers konden er kennismaken met de spraakmakende regelgeving uit die
periode. De tentoonstelling liep van 9 december
t/m 23 december.
Op 9 februari 2017 zetten we de spotlichten op
het werk van Maltese fotografen. Zij brachten hun
hoofdstad Valletta op een aparte manier in beeld.
Het publiek was welkom t/m 31 maart 2017.
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Op 7 mei 2017 ging de expo “Bright Light & Smart
Art” van de Brusselse kunstenaars Françoise De
Smet en Stef Rymenants van start. De expo lokte
een pak nieuwsgierige bezoekers en liep t/m 24
mei 2017.
Op 15 juni 2017 was het de beurt aan het schilderscollectief “School van Meerle”. De kunstenaars
legden hun hoogstpersoonlijke impressies van de
Guldensporenslag vast op doek. De werken bleven
te bekijken t/m 11 juli.

School van Meerle
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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.
• O
 p woensdag 15 februari 2017 gaf Jan Verbelen van de Meet- en Weetcel van
de VGC-administratie een overzicht van de profielverschuivingen in de Brusselse
gemeenten.
• O
 p woensdag 21 juni 2017 schetste Gert Nys, directeur van het departement
territoriale kennis, een beeld van het Brussels Planningsbureau “perspective.brussels”.
Hij lichtte toe hoe “perspective.brussels” een meerwaarde kan zijn voor de 19
gemeenten en omgekeerd.
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ACTIVITEITEN VAN DERDEN
DATUM
1 december 2016
13 december 2016
27 januari 2017
7 maart 2017
18 maart 2017
25 april 2017
16 mei 2017

ACTIVITEIT
Lezing Marcel De Schrijver in “De Weik van ’t Brussels”
Lezing Luc Van den Brande voor de gewezen raadsleden
Nieuwjaarsconcert BOCO scholengroep
Algemene vergadering gewezen raadsleden
Prijsuitreiking socio-cultureel fonds Vic Anciaux
Literaire avond BOCO met Kris Van Steenberge
Bezoek Justitiepaleis gewezen raadsleden
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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
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