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Actualiteitsvraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

 

Onderwerp : De maatregelen die de VGC neemt en voorbereidt geconfronteerd met de 

stijgende coronacijfers. 

 
In de pers (De Standaard, de Morgen, Het laatste Nieuws, ..) is dagelijks te lezen dat de verspreiding 

van het Coronavirus ongekende hoogtes bereikt . In totaal liggen nu bijna 6000 coronapatiënten in 

de Belgische ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds het begin van de epidemie in ons land. Ook in 

Brussel is de toestand dramatisch. 

Een na een nemen de vele overheden in dit land bijkomende maatregelen. De federale overheid 

slaagt er nu gelukkig in de centrale boodschap helder te brengen en de verschillende regio’s op min 

of meer dezelfde lijn te krijgen. De volgende dagen en weken worden cruciaal. Zal onze zorg overeind 

blijven? Daalt de curve van besmettingen? En onder invloed daarvan: welke bijkomende maatregelen 

zijn nodig? Evolueren we naar een nieuwe echte lockdown? Kunnen scholen open blijven? 

Vanzelfsprekend moet ook de VGC zich nu in uiterst onvoorspelbare en moeilijke omstandigheden 

voorbereiden op de verschillende scenario’s.  

 

Vandaar mijn vragen: 

- Graag hadden we van u geweten welke bijkomende maatregelen de VGC reeds heeft 

genomen geconfronteerd met de stijgende coronacijfers en welke maatregelen ze 

voorbereid voor het geval er nog verstrengingen bepaald worden, met name wat betreft het 

onderwijs en de dienstverlening naar kwetsbare doelgroepen? 

- Heeft u zicht op het aantal besmettingen in de Brusselse Nederlandstalige scholen? Hoeveel  

hebben de deuren tijdelijk moeten sluiten? 

- Is het VGC-personeel opnieuw maximaal aan het thuiswerken?  

- Is het Brusselse Nederlandstalig onderwijs nu voldoende voorbereid op een eventuele 

tweede fase van (gedeeltelijk) thuisonderwijs? Welke voorbereidingen treft het OCB? 

Voorziet de VGC nog extra laptops aan te schaffen voor kwetsbare leerlingen of volstaat het 

nu reeds verdeelde aantal? 

- Het platform Brussels Helps bracht tijdens de eerste lockdown vrijwilligers en 

hulpbehoevenden samen, bijvoorbeeld om mensen te helpen met boodschappen? We zitten 

nu reeds in een nieuwe lockdown light, verdere verstrengingen zijn niet uitgesloten. Wordt 

het platform opnieuw gereactiveerd, gepromoot, geheroriënteerd? 

- In welke mate gebeurt het welzijns- en gezinsaanbod nu al opnieuw op afstand 

(gezinsconsultaties, CAW, dienstencentra, etc…)?  

 

 


