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Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

 

Onderwerp : De speelpleinwerking van de VGC  

___________________________________________________________________________ 
Mevrouw het Collegelid, 

De VGC organiseert speelpleinen in samenwerking met Nederlandstalige scholen in Brussel. 

Animatoren, hoofdanimatoren, leerkrachten en scholen bundelen hun expertise om kinderen van 3 

tot 15 jaar een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 

Door de coronacrisis ziet het leven, en dus ook de vakantiebeleving, voor iedereen anders uit. Daar 

waar voor sommigen vakanties in het water vielen bleven anderen sowieso thuis en moet er dus voor 

vele gezinnen een oplossing gevonden worden om hun kinderen bezig te houden gedurende de grote 

vakantie.  

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Hoeveel plaatsen zijn er deze zomer beschikbaar op de speelpleinen in Brussel? Kan u een 

opdeling aanleveren per week en per gemeente? Kunt u dit vergelijken met vorig jaar?  Welk 

budget staat er hier tegenover? 

- Hoeveel aanvragen voor een plaatsen in de speelpleinwerking kreeg de VGC voorlopig binnen? 

Zijn er mensen die op een wachtlijsten terechtkomen en zo ja: waar en wanneer zijn de 

wachtlijsten het grootst? Hoeveel mensen schreven in via respectievelijk de voorinschrijving 

en de open inschrijvingen? Hoe worden zij op de hoogte gehouden? 

- Hoeveel inschrijvingen van kinderen en jongeren met bijzondere ondersteuningsnoden 

ontving de VGC tot op heden, in hoeverre verschilt dit met vorig jaar? Zijn er voldoende 

inclusiebegeleiders voor deze noden te kunnen ledigen? Wordt hiervoor samengewerkt met 

bepaalde verenigingen? 

- Hoeveel inschrijvingen die aanspraak kunnen maken op een reductietarief kreeg de VGC tot 

op heden binnen?  

- Beschikt de VGC over voldoende animatoren voor de gehele periode? Zo neen, voor welke 

periode is men nog op zoek? Welke initiatieven zijn er gepland om deze leegtes op te vullen? 

- Welke bijkomende maatregelen zijn er door het College genomen opdat de speelpleinen in 

alle veiligheid kunnen plaatsvinden? Hoeveel budget wordt hiervoor uitgetrokken? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


