
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Commissievergaderingen 

Agenda       
 

 
 

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 

 

Dinsdag 2 juni 2020 om 14u00 

 

Videoconferentie 

 
 
Voorzitter : Mevrouw CARLA DEJONGHE 

 

 

1. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 

  

 

 - Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den  

  Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin 

  en Stedelijk beleid, met betrekking tot de voedselbedeling 

 

 - Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan mevrouw Elke Van den  

  Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin 

  en Stedelijk beleid, betreffende de herstart van de dienstencentra 

 

 

2. Vraag (R.v.O., art. 58) 

 

 - Vraag van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt,  

  collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en 

  Stedelijk beleid, betreffende de mogelijkheid om borstvoeding te kunnen geven 

  in Brusselse horecazaken 

 

 

 
Samenstelling van de commissie 

 

Vaste leden 
De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Cieltje Van Achter 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Els Rochette 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Lotte Stoops 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Gilles Verstraeten 

De heer Guy Vanhengel 

Mevrouw Hilde Sabbe 



Datum van indiening : 25 mei 2020               

 

Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid, met betrekking tot de voedselbedeling 

 

Onderwerp : De voedselbedeling 

___________________________________________________________________________ 

 

We zagen de voorbije weken schrijnende beelden van lange rijen wachtenden aan de 

voedselbedeling. Duizenden families in Brussel zijn aangewezen op voedselpakketten om te 

overleven, om hun kinderen eten te geven.  Want naast de gewoonlijke klanten bij de 

voedselhulp zijn er als gevolg van de Coronacrisis nu ook andere burgers die niet meer 

kunnen gaan werken en niet meer alleen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In deze 

rijen staan mensen die afhankelijk waren van de informele economie en op de zwarte markt 

werkten, studenten die een baan nodig hadden om hun huur te betalen en te eten, 

zelfstandigen, tijdelijke werknemers, gepensioneerden, kunstenaars, tijdelijk werklozen of 

eenoudergezinnen waarvan het loon ontoereikend is om van te leven. 
 

Veel organisaties, waaronder Pigment, Buurtwinkel, Cultureghem, hebben hun werking 

afgestemd op het gratis verdelen van voedselpakketten en maaltijden. Daarnaast zijn ook zeer 

veel vrijwilligersgroepen actief die maaltijden bereiden en bedelen, onder andere aan 

daklozen.   

 

Het is alle hens aan dek en veel organisaties en vrijwilligersgroepen verenigen zich (soms via 

facebookgroepen) om alles te coördineren.  

Ik denk dat het belangrijk is om de voedselbedeling goed te coördineren vanop  

gewestniveau.  Hierover stelde ik ook reeds vragen aan uw collega in de gewestregering, 

Minister Maron. Maar specifiek wat de VGC betreft heb ik ook enkele vragen. Want hoe beter 

de verschillende niveaus op elkaar afgestemd zijn hoe beter, zodat we alle mensen en 

organisaties zo efficiënt mogelijk kunnen helpen. 

 Hoeveel organisaties binnen het VGC-netwerk verzorgen voedselbedeling? 

 Welke organisaties deden dit reeds voor de Covid-19 crisis? En welke organisaties 

pasten hun werking aan naar aanleiding van de nieuwe noden die naar boven kwamen 

tijdens de Crisis? 

 Hoe worden de vrijwilligersgroepen bereikt die voedselbedeling doen zonder 

tussenkomst van een professionele organisatie?  

 De voedselbedeling in het Brussels Gewest wordt gecoördineerd door het project 

Dream van het OCMW Brussel en de FDSS. Op welke manier wordt het 

Nederlandstalig netwerk van organisaties hierdoor bereikt?  

 Hoe gebeurt de samenwerking tussen de GGC en de VGC op het vlak van 

voedselbedeling? 

 Veel organisaties geven extra middelen uit om voedselpakketten te kunnen 

samenstellen. Komt de VGC hierin tegemoet met extra subsidies vanuit de dotatie van 

het Gewest, met name het noodfonds Covid-19? 

Els Rochette 

 

 

 



 

Datum van indiening : 25 mei 2020               

 

Vraag om uitleg van mevrouw Hilde Sabbe aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid, betreffende de herstart van de dienstencentra 

 

Onderwerp : De herstart van de dienstencentra 
__________________________________________________________________________ 
 

We weten dat voor ouderen deze Coronacrisis bijzonder zwaar weegt. Ze behoren tot de 

risicogroep. Veel ouderen die het virus oplopen worden ernstig ziek. Velen zijn dan ook zeer 

ongerust over hun gezondheid. De beperkende Coronamaatregelen wegen bijzonder zwaar 

door. Sommigen hebben geen gezin om zich mee te isoleren. Contacten met familie vallen 

weg, voor velen is het risico op eenzaamheid groot. 

 

Veel dienstverlening stopte, waardoor ze ook geen beroep meer konden doen op diensten en 

activiteiten die vaak cruciaal waren in hun dagelijks leven. In dat opzicht is het zeer goed 

nieuws dat de lokale dienstencentra vanaf deze week hun activiteiten kunnen hervatten.  

 

Uiteraard zijn daar beperkingen aan verbonden: het moet gaat om één-op-één-activiteiten en 

er werden een reeks richtlijnen opgesteld waaronder het dragen van beschermingsmateriaal 

waar aangewezen.  

 

Vandaar mijn vragen : 

 Welke activiteiten zijn de Brusselse lokale dienstencentra sinds hun sluiting begin 

maart blijven uitvoeren en op welke manier? 

 Hoeveel van de Brusselse lokale dienstencentra openen deze week opnieuw hun 

deuren? Welke activiteiten zullen ze prioritair organiseren?  

 De Taskforce Zorg stelde een reeks richtlijnen op. Lukt het de Brusselse lokale 

dienstencentra om zich daarnaar te organiseren? 

 Ook voor psychosociale ondersteuning kunnen ouderen opnieuw naar een lokaal 

dienstencentrum gaan. Deze Coronacrisis zorgt voor veel stress bij ouderen. Op welke 

wijze proberen de lokale dienstencentra de ouderen in hun netwerk ook psychosociaal 

bij te staan? Welke andere initiatieven nam de VGC om ouderen psychosociaal te 

ondersteunen?  

 Hebben de lokale dienstencentra nood aan extra ondersteuning voor hun werking in 

deze uitzonderlijke tijden? Voorziet de VGC extra ondersteuning, bijvoorbeeld vanuit 

de bijkomende Coronadotatie van het gewest? 

 

 

Hilde Sabbe 



Datum van indiening : 13 mei 2020               

 

Mondelinge vraag van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp : De mogelijkheid om borstvoeding te kunnen geven in Brusselse 

horecazaken  

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Tijdens de vorige legislatuur, meer bepaald in augustus 2018, had het College het genoegen 

een initiatief te mogen lanceren waarbij horecazaken zelf konden aangeven dat moeders er 

borstvoeding mochten geven. Uit eerder onderzoek was immers gebleken dat slechts 1 op de 2 

moeders borstvoeding durft geven op openbare plaatsen. De 60 horecazaken in kwestie 

kregen een sticker met het opschrift ‘#breastfriends’, waarmee men ook aangeeft dat er een 

borstvoedingskussen en verversingstafel beschikbaar zijn. 

Op de website breastfriends.brussels blijkt echter dat de lijst aan borstvoedingsvriendelijke 

plekken nog steeds 60 horecazaken telt, waaronder ook de Brusselse gemeenschapscentra. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

 Kan u bevestigen of het huidige College dit initiatief nog steeds ondersteunt? Hoe 

werd dit project geëvalueerd door de VGC? 

 

 Hoeveel nieuwe aanvragen vanuit horecazaken om het label te ontvangen heeft men 

reeds binnengekregen sinds het begin van de huidige legislatuur? 

 

 Kan u meegeven of en op welke manier de Administratie de horecazaken met 

‘#breastfriends’-label opvolgde? Hebt u informatie omtrent het feit of deze 

horecazaken zelf de campagne ook positief evalueerden? 

 

 Kan u meedelen of het aantal deelnemende horecazaken uitgebreid werd sinds het 

begin van de huidige legislatuur? Zo ja, tot hoeveel? Zijn er horecazaken die reeds 

afhaakten? Zo ja, omwille van welke redenen? 

 

 Hebt u beslist een nieuwe campagne te lanceren, zowel naar gebruikers als naar 

horecazaken toe? Zo ja, wanneer zal deze gelanceerd worden? Welk budget voorziet u 

voor deze promotiecampagne? 

 

 Op welke manier onderzoekt het College hoe dit project verder uitgebreid kan worden 

naar nog meer openbare plekken? Hoe wordt dit gestimuleerd vanuit de VGC? Welk 

budget maakt u hiervoor vrij vanuit uw bevoegdheid? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

Bianca Debaets 

 


