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Datum van indiening : 14 september 2020               

 

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

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

 

Onderwerp : Bereikstudie van Bruzz 

 

Geachte collegevoorzitter, 

Volgend jaar moet er een nieuwe beheersovereenkomst worden afgesloten met de vzw Vlaams-

Brusselse Media (hierna genoemd Bruzz). Deze nieuwe beheersovereenkomst verloopt in drie fases: 

ten eerste de evaluatie van het aflopende meerjarenbeleidsplan van Bruzz, ten tweede de evaluatie 

van de huidige beheersovereenkomst en ten slotte de opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst 

en van het beleidsplan 2021-2025. 

Vlaams minister Dalle verklaarde op 20 mei jl. in de vergadering van de commissie Brussel “dat zijn 

kabinet en het kabinet van de collegevoorzitter al de eerste oefeningen gemaakt hebben rond de 

toekomstige beleidsprioriteiten van Bruzz” en dat het de bedoeling is om “hierover tegen eind juni een 

consensus te bereiken”. 

Dit jaar vond de derde editie van de bereikstudie van Bruzz plaats. De telefonische bevraging liep van 

27 januari tot 4 maart 2020. Zoals bij de vorige studies in Brussel en de Rand gebeurde dat met een 

steekproef bij 1296 bewoners. Die bereikstudie werd reeds eind juni voorgesteld in de Commissie voor 

Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement, gevolgd door een interessante en 

constructieve gedachtewisseling.  

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Over welke toekomstige beleidsprioriteiten voor Bruzz heeft de collegevoorzitter met de 

Vlaamse minister een consensus bereikt? Welke beleidsprioriteiten heeft de collegevoorzitter 

naar voren geschoven en welke werden weerhouden? 

- Heeft de collegevoorzitter de nieuwe bereikstudie reeds geanalyseerd? Welke conclusies trekt 

het college uit de bereikstudie? Wat zijn voor het college de voornaamste uitdagingen voor 

Bruzz die de bereikstudie aantonen en hoe worden die aangepakt?  

- Wat is de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe beheersovereenkomst en het 

beleidsplan 2021-2025 voor de vzw Vlaams-Brusselse Media? Zijn de onderhandelingen over 

de nieuwe beheersovereenkomst nog lopende? In welke mate werden de opmerkingen en 

suggesties die geformuleerd werden in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand dd. 24 

juni meegenomen bij de onderhandelingen? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 

 


