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Woord vooraf
De 17 Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vormen samen
de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze zijn als kleine parlementaire
instelling verantwoordelijk voor de brede Nederlandstalige dienstverlening in Brussel.
De belangrijkste beleidsdomeinen waarover de Raad zich buigt zijn onderwijs, vorming,
cultuur, jeugd, sport, media, welzijn, gezondheid en gezin.
In dit jaarverslag kijken we terug op het goedgevulde zittingsjaar 2017-2018.
De blikvanger in de eerste twee delen is het parlementaire werk in de commissies en
de plenaire vergaderingen. In het derde deel zetten we het educatieve aanbod en de
activiteiten voor het brede publiek in de kijker.
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We presenteren het jaarverslag als een digitaal document dat je op je computer, tablet
of smartphone kunt 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!

HOME

DEEL I
Samenstelling en structuur
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1. Samenstelling
Zetelverdeling

Zoals wettelijk vastgelegd, telt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 89 parlementsleden.
De 17 Nederlandstaligen onder hen vormen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Zetelverdeling in de legislatuur 2014-2019:
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 onderwijs, vorming, cultuur, jeugd, sport, media, welzijn, gezondheid en gezin 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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Guy Vanhengel (Open Vld),
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting,
Onderwijs, Vorming en Studentenzaken

Pascal Smet (sp.a),
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd,
Sport en Stedelijk Beleid

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. 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 20 september 2017 werd
Carla Dejonghe bevestigd in haar voorzittersrol.

Bureau

Elk zittingsjaar start ook met de samenstelling van het Bureau (voorzitter, ondervoorzitter en
5 secretarissen), dat fungeert als dagelijks bestuur van de Raad.
Het Bureau is verantwoordelijk voor de administratie en de financiën van de Raad.
Het benoemt het personeel en houdt toezicht op de werking van de griffie.
Bij de opening van de zitting 2017-2018 werd het Bureau in zijn samenstelling bevestigd.
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Samenstelling van het Bureau van 20 september 2017 tot 19 september 2018:
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:
2017-2018

AANTAL VERGADERINGEN
22

AANTAL VERGADERUREN
12.48 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 20 september 2017 tot 19 september 2018:
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:
2017-2018

AANTAL VERGADERINGEN
20

AANTAL VERGADERUREN
6.50 UUR
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1. Inhoudelijke analyse
Beleidsverklaringen, beleidsnota’s en -plannen, jaarverslagen en rapporten, moties van
aanbeveling en afkeuring worden rechtstreeks op de agenda van een plenaire vergadering
geplaatst.
Ontwerpen en voorstellen van verordening en voorstellen van resolutie worden eerst
voorbereid in de commissievergaderingen.
Interpellaties en vragen om uitleg kunnen aan bod komen in de plenaire vergaderingen,
maar worden ook vaak door het Uitgebreid Bureau doorverwezen naar een commissievergadering.
Mondelinge vragen die niet worden omgezet in een vraag om uitleg of een interpellatie,
worden altijd tijdens een commissievergadering behandeld.
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Plenaire vergaderingen

Zoals de huidige Brusselwet het bepaalt, werd het zittingsjaar 2017-2018 geopend op
20 september 2017: de woensdag volgend op de 3e maandag van september.
In het hele zittingsjaar werden 14 bijeenkomsten georganiseerd.
20 september 2017 - ochtend
Opening zitting 2017-2018 – Benoeming Bureau – Toespraak voorzitter – Mededeling –
Beleidsverklaring 2017-2018 van het VGC-College [Stuk 4 (2017-2018) - Nr.1] – Actualiteitsvraag: mogelijke vermindering van Nederlandstalige gemeenteraadsleden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
6 oktober 2017 - ochtend
Mededelingen – Begrotingswijziging 1 voor 2017 en begroting voor 2018 van de Raad van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie [Stuk 9 (2017-2018) - Nr.1] – Ontwerp verordening:
rekening voor het dienstjaar 2016 [Stuk 7 (2017-2018) - Nrs.1 en 2] – Samengevoegde
interpellaties: Brusselse kinderopvang – Interpellatie: Brusselse vondelingenschuif of
babyluik – Samengevoegde interpellatie en vragen om uitleg: het Brussels Nederlandstalig
onderwijs – Vragen om uitleg: gratis voor- en naschoolse opvang in Sint-Joost-ten-Node,
de museumpas, kinderen van allochtone afkomst in de Brusselse jeugdbewegingen –
Actualiteitsvragen: herstructurering bij Agentschap Inburgering en Integratie, een nieuwe
aanpak voor de Brede Scholen.
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24 november 2017 - ochtend
Beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019, Addendum 4 [Stuk 686 (2017-2018) - Nr.1]
– Personeelsstatuut van de permanente diensten van de Raad: wijziging van afdeling 20:
verlof voorafgaand aan het pensioen, viervijfderegeling en halftijdse regeling aan het
einde van de loopbaan – Interpellaties: het vrijetijdswerk, schade aan Muntpunt na de
onlusten op het Muntplein van 15 november 2017 – Vragen om uitleg: taal op school,
start van de subsidie Student N Brussel, het plan Geletterdheid van de VGC, Centraal
Meldpunt tegen vroegtijdig schoolverlaten en spijbelen – Actualiteitsvraag: de invloed
van kansarme kinderen in een school.
8 december 2017 - ochtend
Motie van aanbeveling: de mogelijke participatie van de VGC bij een Brusselse vondelingenschuif of babyluik [Stuk 682 (2017-2018) - Nr.1] – Samengevoegde interpellaties
en vragen om uitleg: het taalgebruik in de Nederlandstalige scholen in Brussel – Vragen
om uitleg: nieuwe mediahub Brussels, aanwezigheid van illegalen in scholen en culturele
instellingen, ontplooiing van het concept tienerschool, transitieproces welzijn en gezondheid – Actualiteitsvragen: de werking van Recyclart, plannen met de Brede School, ophef
rond de naam van het nieuwe museum in de Citroëngarage.
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22 december 2017 - ochtend
Ontwerpen verordening: begrotingswijziging 2 en B
voor 2017 [Stuk 6 (2017-2018) - Nrs.1 en 2], begroting
voor 2018 [Stuk 5 (2017-2018) - Nrs.1+ Erratum en 2] –
Motie van aanbeveling: het taalgebruik in Nederlandstalige scholen in Brussel [Stuk 692 (2017-2018) - Nr.1] –
Motie van aanbeveling: de nieuwe leidraad van het GO!
inzake het gebruik van andere talen op school
[Stuk 693 (2017-2018) - Nr.1].
2 februari 2018 - ochtend
Samengevoegde interpellaties en vraag om uitleg: de
Vlaamse zorgverzekering in Brussel – Vragen om uitleg:
stand van zaken omtrent het kinderarmoedebestrijdingsplan, de toepassing van het Vlaams groeipakket en de
gevolgen voor Brussel met betrekking tot de kinderopvangtoeslagen en onderwijstoeslagen, stand van zaken
in verband met de verduurzaming van de Brusselse
culturele sector, het evaluatierapport over de invoering van de ondersteuningsnetwerken in het kader van
het M-decreet – Actualiteitsvragen: de ondersteuning
van illegalen in Duinkerke door Everna, taallessen Nederlands in het Brussels basisonderwijs.
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23 februari 2018 - ochtend
Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, wijziging van
de artikelen 9, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 42, 51, 56, 59, 60, 61, 62, 63 en 69
[Stuk 3 (2017-2018) - Nr.2 - Stuk 3B (2017-2018) – Nr.5 en 6] – Personeelsstatuut van
de Permanente Diensten van de Raad: wijziging van bijlage III Reglement van de Sociale
Dienst – Interpellatie: toekomstige investeringen in de Brusselse sportinfrastructuur –
Samengevoegde vragen om uitleg: politieactie bij Globe Aroma – Vragen om uitleg:
barema’s van BRUZZ, Vlaamse projectoproep naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur, toepassing van het decreet lokaal sociaal beleid in Brussel, de vergroening van
de speelplaatsen, diversiteitsbarometer van Unia en de kansenongelijkheid in het onderwijs – Actualiteitsdebat: subsidiëring van de Université Européenne de Bruxelles.
23 maart 2018 - 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-outbegeleiding 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”.
HOME
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20 april 2018 - ochtend
In memoriam Dolf Cauwelier – Ontwerp verordening: begrotingswijziging 1 en A voor het
dienstjaar 2018 [Stuk 6A (2017-2018) - Nrs.1 en 2], Motie van aanbeveling: inschrijvingen
en plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs [Stuk 703 (2017-2018) - Nr.1]
– Vragen om uitleg: de samenwerkingsovereenkomst tussen Suriname en de VGC inzake
het Nederlandstalig onderwijs, de start van de eerste Brusselse Tienerschool, acties van
de VGC omtrent het Bruegeljaar 2019, de evolutie van het aantal plaatsen in de kinderopvang, de taken, opdrachten en resultaten van Logo Brussel – Actualiteitsvragen: het live
uitzenden van de 11 juliviering door BRUZZ, het jaarrapport van de Vlaamse Centra voor
Leerlingenbegeleiding.
4 mei 2018 - ochtend
Samengevoegde interpellaties en vraag om uitleg: leerkrachtentekort in het Brussels
Nederlandstalig onderwijs – Samengevoegde vragen om uitleg: ouderbetrokkenheid bij
het schoolleven – Vragen om uitleg: vervoer van kampmateriaal voor Nederlandstalige
jeugdbewegingen, financiering van IBO-personeel, "outreachende" werking van de CAW’s.

14

1 juni 2018 - ochtend
Interpellatie: stand van zaken bij BRUZZ – Samengevoegde interpellaties: Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB) – Vraag om uitleg: het tekort aan Vlaamse erkende
dagverzorgingscentra in Brussel.
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15 juni 2018 - ochtend
Samengevoegde vragen om uitleg: toegankelijkheid van de kinderopvang – Vragen om
uitleg: integrale jeugdhulp in Brussel, het negatief rapport van de onderwijsinspectie over
Syntra Brussel.
29 juni 2018 - ochtend
Rekening voor het dienstjaar 2017 van de Raad en Rekening Reservefonds [Stuk 9A (20172018) - Nr.1] – Interpellaties: stijging van de kinderarmoede in Brussel, het ziekenhuis
als wachtkamer voor de jeugdhulp – Vragen om uitleg: de tweetalige lerarenopleiding,
invoering van de museumpas, Vlaanderen Feest in de gemeenschapscentra en de Vlaamse
symbolen, Centra voor Leerlingenbegeleiding – Actualiteitsvraag: de aanvraag voor een
cultuurbeleidscoördinator in Sint-Lambrechts-Woluwe – Actualiteitsdebat: verderzetting
van de subsidiëring van de vzw Vrienden van het Huizeke voor hun schoolpoortwerking.
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13 juli 2018 - ochtend
Ontwerp verordening: rekening voor het dienstjaar 2017 [Stuk 7A (2017-2018) - Nrs.1 en 2] –
Samengevoegde vragen om uitleg: lokaal en gewestelijk jeugdbeleid – Vragen om uitleg:
kindvriendelijk en kindgericht beleid van de VGC en de lokale Brusselse besturen,
mogelijke kandidatuur van Brussel als Europese culturele hoofdstad in 2030, de werking
van vzw FIX in jeugdinfrastructuur – Actualiteitsvraag: resultaten van de studie van het
kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en Inclusief Brussel over de zorgkracht van persoonlijke netwerken van Brusselaars.
De volledige tekst van alle debatten in een openbare vergadering wordt weergegeven in
het Integraal Verslag.
Samen met een ploeg van externe
redacteurs en revisoren publiceert de
dienst wetgeving na elke plenaire vergadering nog dezelfde dag een voorlopige versie van het verslag op de website www.raadvgc.be. De definitieve
versie wordt enkele dagen later op de
website geplaatst, gedrukt en digitaal
verspreid.
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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. De commissies buigen zich
over de onderwerpen die binnen hun bevoegdheid vallen.
De commissieverslagen [Stukken] worden gedrukt, gepubliceerd op de website van de Raad
en digitaal verspreid.
Het aantal commissies, hun benaming, samenstelling en bevoegdheden, vastgelegd bij de
aanvang van de legislatuur, bleven ongewijzigd in het zittingsjaar 2017-2018.
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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
Op 3 oktober 2017 lag het ontwerp van verordening omtrent de rekening voor het dienstjaar 2016 op tafel. De bijeenkomst kon afgesloten worden met een eenparige goedkeuring
van het document. [Stuk 7 (2017-2018) - Nrs.1 en 2]
Voor een hoorzitting over de publieksmeting van BRUZZ trokken de commissieleden op
7 november 2017 naar de Vlaams-Brusselse Media (VBM) aan het Eugène Flageyplein in
Elsene. Jo Mariens, algemeen directeur, Ineke Le Compte, commercieel directeur en Kristof
Pitteurs, hoofdredacteur, ontvingen de deelnemers en verschaften hen een uitgebreide
toelichting bij de ‘BRUZZ-bereikstudie 2017’. Nadien beantwoordden ze de vele vragen die
de raadsleden afvuurden en gaven tot slot een demonstratie in de nieuwe radiostudio.
[Stuk 687 (2017-2018) - Nr.1]
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Nieuwe radiostudio BRUZZ

In de bijeenkomst van 12 december 2017 werden de ontwerpen van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor 2017 en tot vaststelling van de begroting
voor 2018 besproken en goedgekeurd.
[Stuk 6 (2017-2018) - Nrs.1 en 2] en [Stuk 5 (2017-2018) - Nrs.1+ Erratum en 2]
Zowel collegelid Pascal Smet, bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid als
collegelid Bianca Debaets, bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen,
waren op het appel voor de vergadering van 30 januari 2018. De drie vragen om uitleg
handelden over de religieuze erediensten op de vrt, de psychosociale risicoanalyse binnen
de VGC-administratie en het personeelsbeleid van de VGC. [Stuk 696 (2017-2018) - Nr.1]
De begrotingswijziging 1 en A voor 2018 werd grondig doorgelicht en goedgekeurd in de
bijeenkomst van 17 april 2018. [Stuk 6A (2017-2018) - Nrs.1 en 2]
Op 3 juli 2018 organiseerde de commissie een hoorzitting over BRUZZ. Beurtelings werd
een presentatie gebracht door Jo Mariens, algemeen directeur Vlaams-Brusselse Media
(VBM), Kristof Pitteurs, algemeen hoofdredacteur en Ineke Le Compte, commercieel
verantwoordelijke. Eerst werd het Beleidsplan 2016-2020 toegelicht. Vervolgens werd
uiteengezet wat er van BRUZZ verwacht wordt en reeds gerealiseerd is, wat er in 2018
op stapel staat met betrekking tot enerzijds de media, redactie en redactiewerking, en
anderzijds het personeels- en welzijnsbeleid.
HOME
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De commissieleden kregen eveneens uitleg over het gebruik van consultancy-contracten
bij BRUZZ. Tot slot werd stilgestaan bij de bereikstudie 2018. Jos Van Campenhout,
vicevoorzitter VBM en Ruben Goots, secretaris VBM, namen eveneens deel aan de bijeenkomst en boden verdere verduidelijkingen bij de vele vragen van de raadsleden.
[Stuk 715 (2017-2018) - Nr.1]
Het ontwerp van verordening houdende de vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2017 werd op 10 juli 2018 besproken en goedgekeurd.
[Stuk 7A (2017-2018) - Nrs.1 en 2]
Besloten commissievergaderingen vonden plaats op 3 oktober 2017 en 26 juni 2018.
Tijdens deze bijeenkomsten werden de verschillende begrotingsstukken van de Raad
besproken en goedgekeurd: de begrotingswijziging 1 voor 2017, de begroting 2018, de
rekening 2017 en de rekening van het Reservefonds.
[Stuk 9 (2017-2018) - Nr.1] en [Stuk 9A (2017-2018) - Nr.1]
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COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT

Bevoegdheid
Deze commissie heeft tot doel zich te beraden over de 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 ving haar werkzaamheden aan op 8 november 2017 met een bijeenkomst
die resulteerde in een aangepaste tekst van het Reglement van Orde. De aanpassing kwam
er na een grondige evaluatie in het vorige zittingsjaar. Tegelijk werd de bespreking van het
stuk 3 (2016-2017) – Nr.1 in het debat geïntegreerd: voorstel tot wijziging van artikel 63,
6 §2 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
ingediend door de heer Dominiek Lootens-Stael, op het einde van het vorige zittingsjaar.
[Stuk 3 (2017-2018) - Nr.2 - 3B (2017-2018) – Nr.5]
Een laatste verfijning en de controle van de artikels 30 en 63 van het Reglement van Orde
stonden op de agenda van de vergadering op 30 januari 2018 en leidden tot een definitieve
tekst om ter stemming voor te leggen aan de plenaire vergadering van 23 februari 2018.
[Stuk 3B (2017-2018) – Nr.6]
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SAMENWERKINGSCOMMISSIE MET DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Bevoegdheid
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.
Deze commissie heeft tot doel overleg 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

21

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
Op 9 mei 2018 waren alle raadsleden van de VGC samen met alle Vlaamse volksvertegenwoordigers te gast in de Van Dijckzaal van het Vlaams Parlement voor een gemeenschappelijke
bespreking van het Rapport 2017 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB).
Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en
Eric Verrept, leidend ambtenaar van de VGC-administratie, samen de covoorzitters van
de GACB, voerden het woord bij de toelichting van het rapport. Nadien volgde een
gedachtewisseling en konden de volksvertegenwoordigers en de raadsleden hun standpunt uiteenzetten en bijkomende informatie inwinnen. Extra aandacht ging hierbij naar
het overzicht van de financiële stromen. [Stuk 704 (2017-2018) - Nr.1]
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Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor Cultuur, Media, Jeugd en Brussel was op 19 juni
2018 opnieuw te gast in de Samenwerkingscommissie voor een toelichting omtrent het
Vlaams jeugdbeleid voor Brussel. Behalve de structurele, decretale subsidiëringen – al
dan niet via de VGC – belichtte de minister ook een hele reeks van Brusselse projecten
die financiële steun genieten vanuit de Vlaamse Regering. Ook de meer recentelijk ingevoegde betoelaging van jeugdhuiswerkingen en jeugdverblijfcentra kwam hierbij aan bod.
Tot slot focuste Vlaams minister Sven Gatz ook op een aantal specifieke jeugdinitiatieven
en -organisaties die ondersteund worden vanuit zijn bevoegdheid Brusselse aangelegenheden. Tijdens de bespreking gingen de raadsleden vooral in op de samenwerking inzake
jeugdbeleid tussen de Vlaamse Gemeenschap, de VGC en de lokale Brusselse overheden.
[Stuk 712 (2017-2018) - Nr.1]
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COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT

Bevoegdheid
De Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport buigt zich over alle onderwerpen die betrekking hebben op kunsten, cultureel erfgoed, musea, gemeenschapscentra, sociaal-cultureel
werk in verenigingsverband, amateurkunsten, 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
Op 10 oktober 2017 kwamen de commissieleden samen rond 4 vragen om uitleg. Achtereenvolgens belichtte Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en
Stedelijk Beleid, het Bruegeljaar en het cultuurproject Vlaamse meesters, de speelzone
in de Neerhofhoeve, het sportaanbod in het noordoosten van Brussel en de pistes voor
de geplande fuifzaal. De vergadering sloot af met de planning van de verdere werkzaamheden en activiteiten omtrent de visietekst over bibliotheekwerking in de toekomst.
[Stuk 683 (2017-2018) - Nr.1]
De eerste hoorzitting in dit kader vond plaats op 14 november 2017 met vanuit de
algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC-administratie: Dirk Broekaert,
directeur, Anne Tissen, coördinator Streekgericht Bibliotheekbeleid en Patrick Vanhoucke,
verantwoordelijke Digitale Bibliotheek. Na een schets van de geschiedenis belichtten
de sprekers de verschillende elementen die een bibliotheek van de 21ste eeuw moeten
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v.l.n.r. Anne Tissen, Dirk Broekaert, Patrick Vanhoucke

kenmerken. Bij de bespreking engageren de commissieleden zich om constructief mee te
werken aan de evolutie van de visietekst opdat hij in 2018 tot een goed einde kan worden
gebracht.
[Stuk 688 (2017-2018) - Nr.1]
Op 28 november 2017 reageerde het bevoegde collegelid op 4 vragen om uitleg. Het taalgebruik in de gemeenschapscentra en de herdenking van Jotie T’Hooft werden gevolgd
door een gemeenschappelijk cultuurkadaster en de subsidies aan vzw Toestand.
[Stuk 689 (2017-2018) - Nr.1]
Een vraag om uitleg over de vertraging van het speeldomeinproject in de Neerhofhoeve
en een vraag over het Enter Festival Brussel vulden de bijeenkomst van 6 februari 2018.
[Stuk 698 (2017-2018) - Nr.1]
Voor de tweede hoorzitting omtrent het Brussels bibliotheekbeleid werden op 27 maart
2018 enkele Brusselse bibliothecarissen uitgenodigd. Nathalie Verstrynge (Elsene), Eefje
Vloeberghs (Sint-Joost-ten-Node), Linda Teirlinck (Sint-Pieters-Woluwe) en Leen Lekens
(Brussel, Muntpunt) legden elk vanuit hun werkterrein de vinger op een aantal pijnpunten
en belichtten de toekomstvisie voor hun bibliotheek. Achteraf vuurden de commissieleden heel wat bijkomende vragen af op de gastsprekers, die allemaal een antwoord kregen.
[Stuk 701 (2017-2018) - Nr.1]
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v.l.n.r. Nathalie Verstrynge, Leen Lekens, Eefje Vloeberghs, Linda Teirlinck

Op 22 mei 2018 was het bevoegde collegelid op het appel voor een antwoord op 5 vragen
om uitleg over het wijkproject van de vzw Circus zonder handen, de eengemaakte culturele agenda, de zoekmotor voor culturele infrastructuur, het speeldomein in de Neerhofhoeve en het jongerenfonds “À Fonds”.
Dit laatste item werd door collegelid Pascal Smet aangegrepen om een extra toelichting
te presenteren bij het bredere jeugdbeleid van de VGC.
[Stuk 707 (2017-2018) - Nr.1]
Om nog meer knowhow op te pikken over een toekomstgericht bibliotheekbeleid, trokken de commissieleden op 12 juni 2018 naar de Gentse stadsbibliotheek De Krook waar ze verwelkomd werden door
Krist Biebauw, directeur en Nathalie De Neve, communicatieverantwoordelijke. Tijdens de rondgang in
het pand werd tegelijk uiteengezet hoe De Krook
werkt en welke activiteiten en projecten er gerealiseerd worden.
Aansluitend vergezelde Katrijn Bombeke, teamcoach
bibliotheekfilialen, de commissieleden naar het bibliotheekfiliaal in Ledeberg, gesitueerd in een buurt van
arbeiderswoningen met veel bewoners van andere origine. Ook hier zorgde de gastvrouw voor een gestoffeerde toelichting over de werking in en rond de filialen.
[Stuk 711 (2017-2018) - Nr.1]
De Krook in Gent
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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, 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
Met een interpellatie en een toegevoegde vraag over aparte paasvakantieregelingen in
België, ging de eerste bijeenkomst op 11 oktober 2017 van start. Aansluitend reageerde
collegevoorzitter Guy Vanhengel, bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en
Studentenzaken, op twee vragen om uitleg omtrent de implementatie van CLIL-onderwijs
en over de gevolgen van de hervorming van het M-decreet. Tot slot gaf hij een antwoord
op een vraag over het rijbewijs op school. [Stuk 685 (2017-2018) - Nr.1]
Op 24 januari 2018 kwam, naast een vraag om uitleg over de aangepaste werking van het
OCB, een vraag over de zichtbaarheid van opleidingen in het Brussels hoger onderwijs aan
bod. [Stuk 695 (2017-2018) - Nr.1]
Het langverwachte werfbezoek aan de Campus Comenius in Koekelberg vond plaats op
28 maart 2018. De delegatie werd er opgewacht door de ingenieurs-architecten Anneleen
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Campus Comenius in Koekelberg

Goovaerts (projectleiding) en John Flippo (architectenbureau B2AI) en kregen een beeld
van de werf een jaar na de eerste steenlegging. De verschillende concepten die zich op
de site bevinden werden bezocht en toegelicht. Nadien kregen de commissieleden een
rondleiding door de containerklassen van het Koninklijk Atheneum Koekelberg, begeleid
door directeur Pieter Buggenhout. Tot slot konden ze kennismaken met de werf van de
nieuwe secundaire school, de polyvalente ruimtes en de sporthal.
[Stuk 702 (2017-2018) - Nr.1]
In de commissievergadering van 9 mei 2018 reageerde de collegevoorzitter op 3 vragen
om uitleg. Achtereenvolgens kwamen de werking van Athena Brussel, agressie op school
en de meerkosten voor de Campus Comenius ter sprake. [Stuk 705 (2017-2018) - Nr.1]
Het veranderde beleid ten aanzien van de Brede Scholen was het onderwerp van een
vraag om uitleg in de bijeenkomst op 23 mei 2018. [Stuk 708 (2017-2018) - Nr.1]
Op 27 juni 2018 sloot de commissie haar werkzaamheden af met vragen om uitleg over
de stand van zaken over de Nederlandstalige school in Elsene en over de recente hacking
van onderwijswebsites. [Stuk 714 (2017-2018) - Nr.1]
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COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN

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

Liesbet Dhaene (N-VA)

Ondervoorzitter

Arnaud Verstraete (Groen)

Vaste leden
Open Vld
		
sp.a
Groen
N-VA

Carla Dejonghe
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
Digitale ongeletterdheid en de Alzheimercafés waren de thema’s in de vragen om uitleg
die op 11 oktober 2017 de agenda van de eerste bijeenkomst vulden. Aansluitend werden
praktische afspraken vastgelegd over de verdere werkzaamheden van de commissie voor
het hele zittingsjaar. [Stuk 684 (2017-2018) - Nr.1]
Op 29 november 2017 handelden de vragen om uitleg over het registratiesysteem van de
Lokale Dienstencentra en over de projectoproep “outreachend werken” naar gezinnen met
een lage werkintensiteit. [Stuk 691 (2017-2018) - Nr.1]
Alvorens de bespreking over een voorstel van resolutie omtrent schoolpoortwerking aan
te vatten, besloten de commissieleden dit onderwerp eerst verder uit te diepen met een
aantal activiteiten, waaronder een terreinbezoek op 20 december 2017 aan de vzw Vrienden van het Huizeke. Deze vzw focust haar werking op het thema onderwijs en armoede,
waarbij het “ontstressen” van ouders een cruciale doelstelling is.
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De commissieleden werden ontvangen en uitvoerig geïnformeerd door Kris Raemdonck,
coördinator, Marisa Mendoza en Liselot De Groote, schoolpoortwerkers en Ann Milis,
buurtwerker. Om ervaringen vanuit het onderwijs te belichten, nam ook de schoolcoördinator van de Basisschool Sint-Lukas, Wim Van den Brulle, deel aan de activiteit.
[Stuk 694 (2017-2018) - Nr.1]
Samengevoegde vragen om uitleg over de
staking bij het Agentschap voor Integratie
en Inburgering openden de bijeenkomst van
31 januari 2018. Aansluitend reageerde collegelid Bianca Debaets op een vraag om uitleg
over het stopzetten van het onderzoek naar
Alzheimer door farmabedrijven.
[Stuk 697 (2017-2018) - Nr.1]
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Op 7 maart 2018 trokken de commissieleden naar Neder-Over-Heembeek voor een
terreinbezoek aan het woonzorgcentrum
Pagode. De deelnemers werden verwelkomd
door directeur Carl Pauwels en de diensthoofden Solange Legon en Stéphanie Van
Zeebroeck.
Zij gaven meer toelichting bij de werking van
het woonzorgcentrum, waarbij de commissieleden vragen konden stellen. Tot slot werden
de betrokkenen rondgeleid in het gebouw.
[Stuk 699 (2017-2018) - Nr.1]
In het zittingsjaar 2016-2017 diende commissielid Brigitte Grouwels de discussienota
“Zorg voor senioren met een migratieachtergrond” in. Tijdens de bijeenkomst
van 2 mei 2018 gaf zij toelichting bij deze
discussienota. Het doel is om een aantal aanbevelingen te formuleren voor een inclusief
en cultuursensitief seniorenbeleid dat rekening houdt met alle senioren in Brussel. De
initiatiefnemer zal op een latere datum een
resolutietekst voorbereiden in samenspraak
met de andere commissieleden.
[Stuk 642 (2017-2018) - Nr.2]
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Op 16 mei 2018 organiseerde de commissie een
hoorzitting over mantelzorg en de werking van het
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. Anne Dedry,
federaal volksvertegenwoordiger en auteur van de
boeken “Mantelzorg met kleur” en “Zorg zonder
naam”, gaf uitleg over haar bevindingen inzake
mantelzorg, aan de hand van bijgestuurd cijfermateriaal uit de Gezondheidsenquête 2013. Olivia Vanmechelen gaf vervolgens een uiteenzetting over de werking van het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, waar zij de functie
van stafmedewerker Zorg uitoefent. Elke voorstelling werd gevolgd door een omstandige
bespreking en een vragenronde. [Stuk 706 (2017-2018) - Nr.1]
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Een terreinbezoek aan het rust- en verzorgingstehuis Residentie Ter Ursulinen in BrusselStad, erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, was aan de orde op
30 mei 2018. De raadsleden werden er verwelkomd door Arne Kenis, directeur. Er werd
een uiteenzetting gegeven over de instelling en haar werking, gevolgd door een rondgang
in het pand. Een van de sleutelwoorden tijdens het hele bezoek was diversiteitsbeleving
bij de bewoners en hun familie, het personeel en de buurt. Bij de deelnemers kwamen
heel wat vragen naar boven waarop de directeur een gepast antwoord gaf.
[Stuk 709 (2017-2018) - Nr.1]
Een ander woonzorgcentrum met specifieke aandacht
voor cultuursensitieve zorg is het geriatrisch centrum
Anne-Sylvie Mouzon. Op 6 juni 2018 ontvingen Marc
Bouteiller, directeur, en Carine De Sutter, animatrice,
de commissieleden in dit OCMW-rusthuis van Sint-Joostten-Node. Ook hier werd een rondleiding georganiseerd
en een uitvoerige voorstelling van de visie en de werking
van het centrum. Veel aandacht ging hierbij naar de activiteiten en projecten die in dit
centrum aan bod komen. [Stuk 710 (2017-2018) - Nr.1]
In de laatste bijeenkomst van 20 juni 2018 was opnieuw het thema schoolpoortwerking
aan de orde. In de hoorzitting kwam Brecht Demeulenaere, directeur van het Onderwijscentrum Gent (OCG) aan het woord. Hij spitste zijn discours toe op de specifieke opdracht
van het OCG, de teams en de algemene werking van het OCG, de principes van de brugfigurenwerking en op de geboekte resultaten. Tijdens de bespreking nadien bleef hij de
commissieleden boeien met relevante antwoorden op hun bedenkingen en opmerkingen.
[Stuk 713 (2017-2018) - Nr.1]
Aansluitend gingen de commissieleden over tot de bespreking en stemming van het voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van de schoolpoortwerking over de Nederlandstalige Brusselse scholen. [Stuk 690 (2017-2018) - Nrs.1 en 2]
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Studiemomenten en uitzonderlijke initiatieven
STUDIEBEZOEK COMMISSIE ONDERWIJS EN VORMING – GRAAFSCHAP KENT

Op 4 en 5 oktober 2017 trokken de commissieleden naar het Graafschap Kent in het
Verenigd Koninkrijk, met het oog op een bezoek aan een aantal Brede Scholen.
In Kent County Hall introduceerde Sean Carter, manager strategische projecten en partnerschappen van Kent County Council, de commissieleden in de structuur van het onderwijssysteem in het Verenigd Koninkrijk.
De werking en de doelstellingen van Kent Children’s University werden toegelicht door Emma
Jenkins, voormalige leerkracht en manager van de kinderuniversiteit. De buitenschoolse activiteiten die hier ontwikkeld worden, staan open voor iedereen van 7 tot 14 jaar maar richten
zich in het bijzonder tot kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare gezinnen.
Schoolhoofd Garry Ratcliffe belichtte in Temple Hill Primary Academy het beleid en de
filosofie van deze school, die samen met 2 andere onderwijsinstellingen geïntegreerd is in
The Galaxy Trust. Samen met 246 collega’s biedt hij in deze Trust onderwijs en opleiding
aan ongeveer 2.000 kinderen. Een belangrijk aspect in de werking van dit project is de
aanpak inzake ouderbetrokkenheid.
Mags Sexton, schoolhoofd en Lorraine Hughes, verantwoordelijke voor- en naschoolse activiteiten, waren de gastvrouwen in Westcourt Primary Academy. De delegatieleden kregen tijdens
de rondleiding ook de kans om de enthousiaste verhalen van de kinderen zelf op te pikken.
Wheels of Time, een partnerschap tussen musea en erfgoedsites, wil kinderen tussen 5 en
11 jaar aanmoedigen om musea en erfgoedsites te ontdekken en te beleven. Ros Meredith
van het Maidstone Museum legde uit hoe ze hierbij tewerk gaan, gecoacht door Kent
Children’s University. [Stuk 681 (2017-2018) - Nr.1]
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Kent Children's University
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De Nationale Assemblée van Suriname op studiebezoek bij de Raad

STUDIEBEZOEK – SURINAME IN BRUSSEL

In april 2017 bracht de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een studiebezoek
aan de Republiek Suriname. Het hoofdaccent in alle ontmoetingen en debatten lag op het
onderwijs. Een tegenbezoek van De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname kon niet
uitblijven en werd door de Raad georganiseerd van 22 tot 28 april 2018.
De bezoeken aan onder meer OCB, Bel Mundo, Kasterlinden, De Poolster, Brede School
Flamingo, het ABC-huis en Baboes Nieuwland werden zeer gesmaakt door de Surinaamse
volksvertegenwoordigers. Op alle locaties kregen ze een warm onthaal, rondleidingen en
uitvoerige toelichtingen over de werking en de doelstellingen van de verschillende organisaties.
Eveneens op het programma stonden gestoffeerde ontmoetingen bij BRUZZ, Muntpunt,
Bronks en het Museum voor Schone Kunsten.
De Surinaamse griffiemedewerkers die meegereisd waren, kregen parallel een rondleiding
aangeboden langs de verschillende Belgische parlementaire instellingen, konden in de Raad
kennis maken met de werking van de infotheek en het 17+parlement en namen enthousiast
deel aan de dialoogklassen van Puzzel Brussel.
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2. Kwantitatieve analyse
Plenaire vergaderingen en commissievergaderingen
PLENAIRE VERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE

Tijdens het volledige zittingsjaar 2017-2018 hield de Raad 14 openbare plenaire vergaderingen in een totale vergadertijd van 39.33 uur.
COMMISSIEVERGADERINGEN: VERGADERFREQUENTIE
COMMISSIE
AANTAL BIJEENKOMSTEN
Algemene Zaken,
Financiën, Begroting en Media
7
Besloten vergaderingen
+2
Het Reglement
2
Samenwerkingscommissie Raad VGC +
Vlaamse volksvertegenwoordigers uit Brussel
2
Cultuur, Jeugd en Sport
7
Onderwijs en Vorming
6
Welzijn, Gezondheid en Gezin
10
TOTALEN
34
+2

TOTALE VERGADERTIJD

33
13.50 uur
+ 1.08 uur
1.48 uur
4.12 uur
11.40 uur
4.51 uur
14.25 uur
50.46 uur
+ 1.08 uur

Verordeninggevende en beleidsvoorbereidende activiteit
VOORSTELLEN VAN VERORDENING

In 2017-2018 werden geen voorstellen van verordening ingediend.
VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Er werd 1 voorstel van resolutie ingediend in de periode 2017-2018:
● Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van de schoolpoortwerking over de
Nederlandstalige Brusselse scholen, van de heer Arnaud Verstraete, mevrouw Annemie
Maes en de heer Bruno De Lille
– Stuk 690 (2017-2018) – Nrs.1 en 2
* Verworpen in de bevoegde commissievergadering van 20 juni 2018
DISCUSSIENOTA’S

In 2017-2018 werden geen discussienota’s ingediend.
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MOTIES

Tot besluit van een interpellatie kunnen de raadsleden een motie van aanbeveling of van
afkeuring indienen.
De volgende moties van aanbeveling werden ingediend:
●

Motie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael tot besluit van de op
6 oktober 2017 gehouden interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot
mevrouw Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en
Gelijke Kansen, betreffende de mogelijke participatie van de VGC bij een Brusselse
vondelingenschuif of babyluik.
– Stuk 682 (2017-2018) – Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 4 van 8 december 2017

●

Motie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael tot besluit van de op
8 december 2017 in plenaire vergadering gehouden samengevoegde interpellaties en
vragen om uitleg over het taalgebruik in Nederlandstalige scholen in Brussel.
– Stuk 692 (2017-2018) – Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 5 van 22 december 2017

●

 otie van aanbeveling van mevrouw Liesbet Dhaene, de heer Johan Van den Driessche
M
en mevrouw Cieltje Van Achter tot besluit van de op 8 december 2017 in plenaire vergadering gehouden interpellatie van mevrouw Liesbet Dhaene tot collegevoorzitter
Guy Vanhengel, bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken,
betreffende de nieuwe leidraad van het GO! inzake het gebruik van andere talen op
school.
– Stuk 693 (2017-2018) – Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 5 van 22 december 2017

●

 otie van aanbeveling van de heer Dominiek Lootens-Stael tot besluit van de op
M
23 maart 2018 in plenaire vergadering gehouden samengevoegde interpellaties van
de heer Dominiek Lootens-Stael, de heer Bruno De Lille, mevrouw Liesbet Dhaene
en de heer Paul Delva tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter, bevoegd voor
Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende inschrijvingen en
plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs – Stuk 700 (2017- 2018) - Nr.1
* Ingetrokken

●

Motie van aanbeveling van mevrouw Liesbet Dhaene, de heer Johan Van den Driessche
en mevrouw Cieltje Van Achter tot besluit van de op 23 maart 2018 in plenaire
vergadering gehouden samengevoegde interpellaties van de heer Dominiek LootensStael, de heer Bruno De Lille, mevrouw Liesbet Dhaene en de heer Paul Delva tot de
heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter, bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming
en Studentenzaken, betreffende inschrijvingen en plaatstekort in het Brussels
Nederlandstalig onderwijs – Stuk 703 (2017- 2018) - Nr.1
* Verworpen in plenaire vergadering 9 van 20 april 2018
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In overeenstemming met artikel 54 van het Reglement van Orde wordt voor elke begrotingsverordening een motie van overeenstemming ingediend waarin bevestigd wordt dat
de begrotingstabellen in overeenstemming zijn en een integrerend deel uitmaken van de
neergelegde verordening.
In 2017-2018 werden de volgende moties van overeenstemming ingediend en aangenomen:
●

 otie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over
M
het dienstjaar 2016
* Aangenomen in plenaire vergadering 2 van 6 oktober 2017

●

 otie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging
M
2 en B voor het dienstjaar 2017 en bij de begroting voor het dienstjaar 2018
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 22 december 2017

●

Motie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de begrotingswijziging
1 en A voor het dienstjaar 2018
* Aangenomen in plenaire vergadering 9 van 20 april 2018

●

 otie van overeenstemming betreffende de tabellen gevoegd bij de rekening over
M
het dienstjaar 2017
* Aangenomen in plenaire vergadering 14 van 13 juli 2018
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VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

In het zittingsjaar 2017-2018 werd 1 voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde
behandeld:
●

 oorstel tot wijziging van de artikelen 9, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 42, 51, 56,
V
59, 60, 61, 62, 63 en 69 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
– Stuk 3 (2017-2018) - Nr. 2 – Stuk 3B (2017-2018) - Nrs.5 en 6
* Aangenomen in plenaire vergadering 7 van 23 februari 2018
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ONTWERPEN VAN VERORDENING

Het College diende 5 ontwerpen van verordening in, die allen door de Raad werden aangenomen.
●

 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar
O
2016 – Stuk 7 (2017-2018) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 2 van 6 oktober 2017

●

 ntwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het
O
dienstjaar 2017 – Stuk 6 (2017-2018) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 22 december 2017
36

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018
– Stuk 5 (2017-2018) – Nrs.1+Erratum en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 5 van 22 december 2017

●

●

 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A
O
voor het dienstjaar 2018 – Stuk 6A (2017-2018) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 9 van 20 april 2018

●

 ntwerp van verordening houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar
O
2017 – Stuk 7A (2017-2018) – Nrs.1 en 2
* Aangenomen in plenaire vergadering 14 van 13 juli 2018

BELEIDSVERKLARINGEN EN BELEIDSNOTA’S

Artikel 49 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 2017-2018 van het College van de Vlaamse Gemeenschaps
commissie – Stuk 4 (2017-2018) – Nr.1
* Aangenomen tijdens de openingszitting van 20 september 2017

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 4
– Stuk 686 (2017-2018) – Nr.1
* Aangenomen in plenaire vergadering 3 van 24 november 2017
HOME
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Beleidscontrolerende activiteit
Interpellaties, mondelinge en schriftelijke vragen, actualiteitsvragen en vragen om uitleg zijn de
instrumenten ter beschikking van de raadsleden bij hun controlefunctie ten aanzien van de collegeleden.
Het Uitgebreid Bureau beslist of deze interventies aan bod komen tijdens een plenaire vergadering of
verwezen worden naar de bevoegde commissievergadering.
INTERPELLATIES, VRAGEN 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

1
2

1
2
2

1
1

4

9

2

3

1

1

7

1

4

3

1

5

1

1

1
3

4
1

1

1

3

1

1

7

3

8

2

3
17

2
25
51

1

1
19
30

1

9

37

1
1

3

1

4

7

2
8

14
25

3

Actualiteitsvragen: AV

Artikel 60, 5c van het Reglement van Orde, bepaalt dat wanneer 2 of meer leden van verschillende fracties ontvankelijke actualiteitsvragen over hetzelfde onderwerp indienen, de voorzitter deze groepeert in
een actualiteitsdebat.
In het zittingsjaar 2017-2018 werden zo in totaal 5 actualiteitsvragen, uit de bovenstaande tabel,
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

1

VoU

4

AV

TOTALEN

DEELNAME AAN STEMMINGEN

1

6

16
20
22
21
22

1
13
5

22
22
19

16
7
8

22
20
22

1

2
2

9
2

2
1

4
1
4

9

3

5

1

3

1

3

1
3
3

1
1

5
7
7

20
22
19

1

15

4

20

22
22

5
29

3

2

13

58

18

10
105

3
3

Vragen om uitleg: VoU

1

38

Actualiteitsvragen: AV

Tijdens de 14 plenaire vergaderingen in 2017-2018 werd er 22 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 nog
uitsluitend in commissiebijeenkomsten aan bod.
De integrale verslaggeving van deze interventies ligt in handen van de dienst wetgeving.
Na het akkoord van de sprekers, worden de verslagen gepubliceerd in aparte Stukken en
vermeld in de bijlagen bij het Integraal Verslag van de eerstvolgende plenaire vergadering.

39
COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT – COLLEGELID PASCAL SMET
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Paul Delva
8
1
9
2
Dominiek Lootens-Stael
2
Annemie Maes
1
1
Cieltje Van Achter
3
3
15
TOTALEN
14
1

COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN VORMING – COLLEGEVOORZITTER GUY VANHENGEL
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Fouad Ahidar
1
1
Bruno De Lille
1
4
5
Paul Delva
2
1
3
Liesbet Dhaene
2
2
Dominiek Lootens-Stael
1
1
Jef Van Damme
1
1
TOTALEN
1
9
3
13
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COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN – COLLEGELID BIANCA DEBAETS
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
Hannelore Goeman
2
2
Arnaud Verstraete
1
1
Khadija Zamouri
4
4
TOTALEN
7
7

COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN, BEGROTING EN MEDIA
VRAGEN OM UITLEG
RAADSLID
INTERPELLATIES
VRAGEN
TOTALEN
COLLEGELID PASCAL SMET
Brigitte Grouwels
1
1
		
COLLEGELID BIANCA DEBAETS
Annemie Maes
1
1
Johan Van den Driessche
1
1
TOTALEN
3
3
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SCHRIFTELIJKE VRAGEN PER COLLEGELID, PER BEVOEGDHEIDSDOMEIN EN PER RAADSLID

Tijdens het zittingsjaar 2017-2018 publiceerde de Raad 3 maal een Bulletin van Vragen
en Antwoorden.
In een Bulletin worden alle teksten van de schriftelijke vragen en de antwoorden van
de collegeleden neergeschreven. Ook dit document wordt bij iedere publicatie digitaal
verspreid en op de website geplaatst.
Schriftelijke vragen aan Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken
RAADSLID
ONDERWIJS
STUDENTENZAKEN
DIVERS
EN VORMING
Carla Dejonghe
1
Paul Delva
4
1
1
Dominiek Lootens-Stael
1
Jef Van Damme
6
Johan Van den Driessche
3
TOTALEN
12
1
4
Schriftelijke vragen aan Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk Beleid
RAADSLID
CULTUUR, JEUGD
BIBLIOTHEEKWERKING
EN SPORT
2
Carla Dejonghe
3
Paul Delva
1
Dominiek Lootens-Stael
1
Annemie Maes
1
Jef Van Damme
1
Johan Van den Driessche
1
Khadija Zamouri
TOTALEN
9
1
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DIVERS
1
1
1

3

Schriftelijke vragen aan Bianca Debaets, collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijke Kansen
RAADSLID
WELZIJN EN
GEZIN
AMBTENARENGEZONDHEID
ZAKEN
Fouad Ahidar
1
Liesbet Dhaene
1
Hannelore Goeman
2
1
Dominiek Lootens-Stael
Arnaud Verstraete
1
1
Khadija Zamouri
2
TOTALEN
3
1
5
HOME
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1 december 1931 – 15 april 2018

In memoriam
Op 15 april 2018 overleed de heer Dolf Cauwelier.
Hij zetelde van 1989 tot 1995 in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en was de allereerste lijsttrekker en verkozene van de partij Groen, die
toen nog onder de naam Agalev deelnam aan de verkiezingen.
We leerden Dolf Cauwelier, die in Anderlecht woonde, kennen als een minzaam en aangenaam man, met eeuwige pretlichtjes in de ogen. Hij was een
correcte, gedreven en sociaal bewogen politicus, die onvermoeibaar ijverde
voor een betere leefomgeving.
In de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie focuste hij op de welzijnsthema’s en brak hij een lans voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
in de adviesorganen.
De voltallige Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de griffiemedewerkers bieden hun oprecht medeleven aan bij de echtgenote en familie
van Dolf Cauwelier.
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1. Informatie en educatie
PUZZEL BRUSSEL
De Raad heeft een prima draaiende educatieve werking uitgebouwd.
Puzzel Brussel presenteert speelse programma’s om kinderen, jongeren
en volwassenen wegwijs te maken in de werking van de democratie.
Het afgelopen schooljaar kwamen ruim 5.800 kinderen, jongeren,
studenten en volwassenen op bezoek om een op maat gemaakt
programma te volgen.
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VOOR HET BASISONDERWIJS
Kinderparlement
Het Kinderparlement is een klassieker voor zesdeklassers uit het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. Het voorbije schooljaar klokten we af op een topaantal van 12 edities.
De kinderen mochten plaatsnemen op de zitjes van de Brusselse parlementsleden en
wisselden ideeën uit om van Brussel een droomstad te maken. Elke zitting ging er een
symbolische gouden medaille naar het voorstel met de meeste stemmen.
28/09/2017
Iedereen moet helpen om de stad netjes te houden
17/10/2017
We moeten allemaal onze papiertjes in de vuilnisbak te gooien
23/11/2017 (VM)
Dierenmishandeling moet stoppen
23/11/2017 (NM)
Natuurvriendelijke speelpleinen aanleggen
28/11/2017
Meer groen in de stad
22/01/2018
Meer natuur en parken in de stad
25/01/2018
Elektrische auto’s goedkoper maken
29/01/2018 	Een clubhuis voor arme mensen en
slaapplaatsen voor daklozen
22/02/2018 	Speciale zitplaatsen voor ouderen
en gehandicapten op bus en tram
15/03/2018	Voldoende opvangplaatsen
voor daklozen
19/04/2018	Extra slaapplaatsen voor
daklozen
03/05/2018
Meer autoloze zondagen
12 edities met 1089 deelnemers
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Speurneuzen in het parlement
Puzzel Brussel heeft ook avontuurlijke rondleidingen op kindermaat in petto. Leerlingen van de vijfde en zesde klas kunnen
een verrassende speurtocht maken in het Brussels Parlement.
Ze kijken binnen in de mooiste commissiezalen, brengen een
bezoek aan het halfrond en spelen na afloop nog een spannende
speurneusquiz.
59 rondleidingen met 1548 deelnemers

Workshops beeldig tekenen
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In juni hebben we een creatief punt achter het schooljaar gezet met waanzinnig leuke
workshops voor vierde, vijfde- en zesdeklassers. Om te beginnen kregen de kinderen een
gidsbeurt op de knappe tentoonstelling van beeldhouwer Koenraad Tinel. Daarna maakten
ze een wandeling langs enkele superbe beeldhouwwerken in de stad. Als top of the bill
mochten ze hun eigen beeld ontwerpen. Het prachtige resultaat was te zien op een
kindertentoonstelling tijdens de 11 juliviering.
17 workshops met 401 deelnemers
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VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Download Brussel
Tijdens dit programma dompelen we vijfde- of zesdejaars een halve dag onder in de politiek.
Met een breinbrekende quiz maken we de Belgische en Brusselse structuur zo klaar als een
klontje. Vervolgens duiken de deelnemers het parlement in voor een rondleiding. Afsluiten
doen ze met een denderende debatoefening.
2 edities met 60 deelnemers

Theater in het parlement
46

Theater van A tot Z bracht in het voorjaar twee verschillende producties voor tieners
van 15 en 16 jaar op de planken van het parlement. “Rilke, het relaas van een ramkoers”
werd zes keer gespeeld. Deze pakkende productie over drugs was opnieuw een absolute
voltreffer. Vervolgens stond ook “Tiresias” twee keer op het programma. Het verhaal van
Oedipus en de blinde ziener Tiresias werd in een modern jasje gestopt en voorzien van
een krokant laagje humor. Tot grote tevredenheid van het jonge publiek.
8 voorstellingen met 758 deelnemers
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Gezond & Wel
Zijn onze Brusselse jongeren fit van lijf en leden? 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
5, 12 en 19 maart 2018 konden leerlingen van het derde en vierde jaar middelbaar een reeks
kiplekkere workshops volgen en mochten ze ook stemmen over de beste gezondheidstips.
De driedaagse was een gezonde opsteker voor leerlingen en leerkrachten.
6 edities met 309 deelnemers

Dialoogklassen
Met de "Dialoogklassen" gluren we over de muren bij de buren. We mengen een groepje
Brusselse jongeren met hun tegenhangers uit een ander gewest of een andere gemeenschap. Ze voeren samen een pittig debat met de parlementsleden. Op 9 maart 2018
kwamen Vlaamse jongeren op bezoek in het Brussels Parlement. Op 26 en 27 april 2018
was het de beurt aan Duitstalige leerlingen om twee dagen neer te strijken in de hoofdstad.
2 edities met 136 deelnemers
HOME

JA ARVER SL AG 2017-2018

48

Parlement voor 17-plussers
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, pakte Puzzel Brussel uit met het welbekende Parlement voor 17-plussers dat helemaal rond de voorbereiding van de stembusgang draaide. Jongeren van het zesde middelbaar kregen een stoomcursus stemmen,
gingen op speeddate bij enkele parlementsleden en debatteerden en stemden vervolgens
over hun zelfbedachte plannen voor Brussel.
5 edities met 271 deelnemers

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
Gent, Leuven en Kortrijk op bezoek in het Brussels Parlement.
3 edities met 172 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.
27 edities met 646 deelnemers
TOTAAL: 5834 DEELNEMERS
HOME

JA ARVER SL AG 2017-2018

2. Externe relaties en ontvangst
EIGEN ACTIVITEITEN VAN DE RAAD

De Raad zet elk zittingsjaar een aantal vaste smaakmakers op het programma voor het
brede publiek. Ruim 3000 bezoekers genoten van fijne feesten, toptentoonstellingen en
een wonderlijk concert.
• Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 18 januari heeft De Raad het jaar 2018 stemmig ingeluid met de traditionele
nieuwjaarsreceptie. De leerlingen van COOVI zorgden voor heerlijke hapjes in de mooie
spiegelzaal van het Brussels Parlement. 500 enthousiaste gasten vierden mee.
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• Irisfeest
Op zondag 6 mei was het Irisfeest in Brussel. Bij de Raad kon je binnenlopen voor een portie kunst en muziek. Zowat 350 bezoekers kwamen een kijkje nemen op de excentrieke
expo van Kristof Buntinx die speels experimenteert met foto’s, mode en design. Op het
zonnige dakterras speelden de Barnill Brothers hun knappe singer-songwriternummers.
• Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Op 11 juli 2017 trok Brussel een feestelijk jasje aan voor “Vlaanderen feest, Brussel
danst”. In het huis van de Raad kon je een uitgelezen selectie beelden en grafisch werk
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van Koenraad Tinel bewonderen. In de spiegelzaal van het parlement stond een aperitiefconcert van het Sono Ensemble op het programma, aangevuld met vrolijke deuntjes van
het Brussels Operette Theater. Een receptie boordevol Brussels lekkers sloot de dag in
stijl af. De 11 juliviering lokte ruim duizend mensen richting Raad.

Kunsttentoonstellingen
Het huis van de Raad leent zich uitstekend voor fijnzinnige exposities. Er waren het
voorbije jaar drie interessante tentoonstellingen te bewonderen.
“Uit de doeken” draaide helemaal rond de knappe stoffen en ingenieuze knoopsystemen
van Afrikaanse vrouwenkleding. De vernissage vond plaats op dinsdag 21 november 2017.
De kleurrijke expo liep tot 20 december 2017.
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In het voorjaar stond het werk van
Kristof Buntinx centraal. Het creatieve brein van deze allrounder is
niet onder één artistieke hoed te
vangen. Hij experimenteert met
kunst, fashion en design. Het resultaat van die artistieke mix was
van 20 april tot en met 18 mei te
bekijken. De drukbezochte vernissage vond plaats op donderdag
19 april 2018.

51

De bekende kunstenaar Koenraad Tinel pakte uit
met een knappe tentoonstelling van zijn beeldhouwwerken en tekeningen. De tentoonstelling
werd onder grote belangstelling geopend op
donderdag 31 mei. De expositie liep van 1 juni tot
en met 11 juli 2018 en lokte een pak bezoekers.
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Wonderjongens maken muziek!

Op 22 maart 2018 vond in de spiegelzaal van het parlement een luisterrijk concert plaats van
twee piepjonge muzikanten. Het ging om een samenwerking van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, de Kunsthumaniora Brussel en de ambassade van Slovakije in België.
De Belgische Joshua Galasse (viool), leerling aan de Kunsthumaniora Brussel en de Slovaakse
Martin Chudada (piano), student aan de kunstschool Jižní Město Praha speelden muziek van
Mozart, Stravinsky, Beethoven en Tchaikovsky. Het concert stond in het teken van de Europese
gedachte van vriendschap.
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Joshua Galasse
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CONFERENTIE VAN VLAAMSE SCHEPENEN EN OCMW-VOORZITTERS

De 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 8 november 2017 gaf Piet Vervaecke, directeur van het Onderwijscentrum
Brussel, toelichting bij de vernieuwde ondersteuning van de Brusselse brede scholen.
• O
 p 7 februari 2018 was collegelid Bianca Debaets uitgenodigd als gastspreker.
Zij had het over de toekomstperspectieven van de lokale dienstencentra en de
kinderdagverblijven.

53

• O
 p 16 mei 2018 vertelde Hildegard Schmidt van het OVSG meer over het Vlaamse
inschrijvingsdecreet en de toepassing ervan op het Brusselse terrein.
• O
 p 13 juni 2018 gingen Patrick Vanhoucke van de Digitale Bibliotheek van de VGC
en Suzy Bleys van het kabinet van collegelid Pascal Smet dieper in op het Nederlandstalige bibliotheekbeleid in Brussel
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3. Publieksinformatie
Welkom – Bienvenue – Wilkommen – Welcome
ZITTINGEN

De plenaire vergaderingen en 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 – bart.vanwalleghem@raadvgc.brussels
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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 – bart.vanwalleghem@raadvgc.brussels

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.
De documenten en agenda’s van alle vergaderingen worden gemaild naar een bestand van
geïnteresseerden. Wie dit wenst kan zijn mailadres opgeven en wordt opgenomen in de
verzendlijst van de dienst wetgeving:
Gerd Closset – 02/213.71.90 – gerd.closset@raadvgc.brussels
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 – dirk.lagast@raadvgc.brussels
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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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