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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

 

Onderwerp : De online Stadspiratie-sessies en -workshops voor burgers en organisaties 
Geachte collegevoorzitter, 

De coronacrisis heeft het inspraak- en participatietraject voor de opmaak van het strategisch 

meerjarenplan van de VGC, Stadspiratie, danig in de war gestuurd. Daarom verlengde en hertekende 

het college het inspraak- en participatieproject. Zo konden mensen tot 30 juni een idee indienen op 

het onlineplatform.  

Die verlenging was wellicht broodnodig aangezien de participatie bijzonder laag lag - zo stuurden 

burgers zo’n 550 ideeën op in maart en april – en gingen de ingestuurde ideeën vooral over 

gewestelijke bevoegdheden zoals netheid, veiligheid en leefmilieu. 

Omdat de Brusseldag en alle andere fysieke sessies die de VGC en middenveldorganisaties zouden 

organiseren werden afgelast, werd er ingezet op onlineparticipatie via videomeetings. Brusselaars die 

digitaal minder vaardig zijn, zouden bereikt worden aan de hand van laagdrempelige methodieken 

zoals bijvoorbeeld telefooninterviews. Brusselse organisaties krijgen volgens de website ook de kans 

om zelf online Stadspiratie-sessies te organiseren voor hun publiek, team of vrijwilligers. 

Op de website lezen we dat de geplande Brusseldag van 6 juni wordt vervangen door online Brussel-

workshops die op vrijdag 3 juli voor organisaties en op zaterdag 4 juli voor burgers georganiseerd 

worden.  Met (maximum) 100 “diverse Brusselaars en stadsmakers” worden de ingediende ideeën 

besproken en verwerkt tot concrete beleidsvoorstellen voor het strategisch meerjarenplan 2021-2025 

van de VGC. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Hoeveel effectieve online Stadspiratie-sessies werden georganiseerd enerzijds door de 
VGC/het onderzoeksbureau en anderzijds door Brusselse organisaties?  

- Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan elk van die online sessies? Hoeveel aanwezigen 
behoorden tot de administratie en/of het onderzoeksbureau? 

- Welke ideeën werden verzameld? Wat was de output van die online sessies? Wat gebeurt er 
met die output? 

- Hoeveel Brusselaars die digitaal minder vaardig zijn, werden op een laagdrempelige manier 
gecontacteerd? 

- Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de online Brussel-workshops op 3 juli? Hoeveel 
aanwezigen behoorden tot de administratie en/of het onderzoeksbureau? Welke ideeën 
werden besproken en welke concrete beleidsvoorstellen vloeiden daaruit voort?  

- Welke organisaties hebben deelgenomen aan de online Brussel-workshop op 4 juli? Welke 
ideeën werden besproken en welke concrete beleidsvoorstellen vloeiden daaruit voort? 

- Wat is de stand van zaken betreffende de strategische meerjarenbegroting en het 
Investeringsplan van de VGC? Welke keuzes worden er gemaakt? 

- In welke mate is de Vlaamse overheid reeds betrokken geweest in de opmaak van het 
strategisch meerjarenplan? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 


