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1.   Voorstel tot wijziging van het Reglement (R.v.O., art.72) 

 

     - Voorstel tot wijziging van artikel 63 en 64 van het Reglement van Orde van  

de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van de heer Fouad Ahidar en 

mevrouw Lotte Stoops – Stuk 3 (2020-2021) – Nr.5 

 

 

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

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende jong zijn in 

tijden van Corona 

 

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

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

beleid, met betrekking tot het tariefbeleid van de speelpleinen van de VGC 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid, betreffende kindermishandeling 

 

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

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

beleid, over het aanmoedigen van zachte mobiliteitsopties door de VGC 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid, betreffende de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen 

 

- Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den 

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

Stedelijk beleid, over de evaluatie van Bruzz en de opvolging in verband met 

diversiteit en neutraliteit in de berichtgeving 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Vragen (R.v.O., art. 58) 

 

 

- Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de verstrengde regels 

voor de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren 

 

- Vraag van de heer Juan Benjumea Moreno aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw, over de detachering van ambtenaren naar de 

vaccinatiecentra 

 

- Vraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid, over mobiele woonprojecten 

 

 

4. Actualiteitsvraag (R.v.O., art. 60) 

 

-  Actualiteitsvraag van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw, over de statutarisering van het personeel van de 

VGC 
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Datum van indiening : 27 januari 2021               

 

Vraag van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Jong zijn in tijden van Corona 

 

Geachte collegelid,  

De laatste weken duiken steeds meer oproepen van jongeren om rekening te houden met hun 

huidige situatie bij het treffen van bijkomende veiligheidsmaatregelen in het kader van de 

coronacrisis.  

En het zijn inderdaad geen evidente tijden voor onze jongeren. Die zorgeloosheid is enigszins 

verloren gegaan en maakte plaats voor angst, stress en paniekaanvallen.  

Vanuit het beleid wordt verwacht dat ze met concrete acties komen om jongeren terug 

perspectief en hoop te geven.  

Er moet met andere woorden een grotere aandacht worden geschonken aan deze jongeren. Ik 

ben daarom zeer blij met het projectoproep ‘Jong zijn in tijden van corona’, waarbij de VGC 

creatieve en ludieke projecten ondersteunt die inzetten op het welbevinden en op het correct 

informeren van Brusselse jongeren in deze coronacrisis. De aanvraag voor dergelijke 

projectoproepen moet ten laatste op 1 februari worden ingediend.  

Verder, maar in dezelfde lijn wil ik het hebben over het feit dat de Federale overheid op 26/01 

heeft beslist dat 12-plussers ook buiten mogen samen komen om te sporten.   

Hieromtrent heb k volgende vragen voor u:  

Wat betreft de projectoproepen:  

 Hoeveel aanvragen hebt u ontvangen?  

 Over wat voor soort projecten gaat het?  

 Wanneer gaan de eerste projecten van start?  

 Hebt u aanvragen geweigerd en op basis van welke criteria werden deze projecten 

geweigerd?  

Wat betreft de beslissing van de Federale overheid:  

 Hoe gaat de VGC deze maatregel in Brussel implementeren?  

 Hoe gaat de VGC ervoor zorgen dat de indoor activiteiten nu ook outdoor kunnen 

georganiseerd worden, zodat 12-plussers hiervan kunnen genieten? 

Ik dank u voor uw antwoorden. 

Khadija Zamouri  

 



Datum van de indiening: 20 januari 2021 

 

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

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

beleid 

 

Onderwerp: Tariefbeleid speelpleinen VGC 

 

Mevrouw de Collegevoorzitter, 

 

De VGC speelpleinen zorgen voor onvergetelijke vakanties voor Brusselse ketjes. 

Spelenderwijs gaan ontdekken ze op ontdekkingsreis binnen en buiten Brussel en ontwikkelen 

ze hun kennis van het Nederlands. 

In het bestuursakkoord staat de volgende passage te lezen: ’Vanuit het oogpunt van gezinnen 

is het aanbod heel versnipperd en dat is vooral voelbaar voor de jongste kinderen en de meest 

kwetsbare gezinnen. We maken werk van een betere afstemming en hanteren daarbij volgende 

principes: een voldoende groot aanbod dat kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar is.’.  

Wanneer ik de collegelidbesluiten houdende de algemene organisatie van de VGC-

speelpleinwerking in samenwerking met de Nederlandstalige scholen in Brussel tijdens de 

paas- en zomervakantie 2020 én 2021 met de bepalingen over de tarieven naast elkaar leg en 

vergelijk met de legislatuur 2014-2019 blijkt echter wel dat de prijzen sedert enkele jaren 

gevoelig gestegen zijn. Op een moment dat, door de pandemie, overheden extra toeslagen 

toekennen aan gezinnen om de financiële impact van COVID-crisis zo veel als mogelijk op te 

vangen, houdt het College de verhoging van 2020 aan. De tarieven voor de weken van 4 

speelpleindagen nemen voor 2021 zelfs nog bijkomend toe.  

In een jaar waar de Collegevoorzitter vele extra COVID-middelen niet heeft vastgelegd maar 

in fondsen heeft overgeboekt, heeft het Collegelid tegelijkertijd een tariefverhoging voor 

VGC speelpleinen goedgekeurd, ook voor zij die aanspraak maken op een verhoogde 

tegemoetkoming. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Op basis van welke elementen besliste u om onmiddellijk na de verhoging van 2019 

(die 10% bedroeg) om in 2020 een nieuwe en zelfs grotere tariefverhoging (met 

uitschieters tot 54% en 67% tov 2019) toe te passen ? 

- Welke elementen nam u in overweging om een deel van de tarieven voor 2021 

opnieuw te verhogen en een ander deel te bevriezen maar niet te verlagen? Op basis 

van welke elementen besliste de VGC om in dit jaar, waarin de gezondheidscrisis nog 

niet bedwongen is, om de tariefverhoging aan te houden?  

- Heeft u bestudeerd om het 1,5 miljoen euro extra budget van de Vlaamse 

Gemeenschap specifiek om kwetsbare gezinnen te helpen, in te zetten voor lagere 

tarieven of kortingen bij speelpleinen? Hebt u opdracht gegeven om speelpleinwerking 

in het integrale of algemene armoedebestrijdingsplan op te nemen? 

- Hebt u een raming van de geschatte extra inkomsten dit zal genereren in 2021? 

Waarvoor zullen deze middelen ingezet worden? 

  
Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 



Datum van de indiening: 27 januari 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid 

 

Onderwerp: Kindermishandeling  

 

Geachte mevrouw de Collegevoorzitter,  

Tijdens de bijzondere COVID-Commissie van het Brussel Parlement, kregen we een 

uiteenzetting van de heer Jamil Araoud, directeur-Generaal van Brussel Preventie en 

Veiligheid, onder meer over het intra-familiaal geweld tijdens de lockdownperiode.  

Uit de analyse van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid zien we in de 

politiestatistieken een duidelijke stijging in meldingen in de maand april 2020 tegenover 

dezelfde maand in 2019. Het voorbije half jaar kreeg de hulplijn 1712 – de professionele 

hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling – tot 60 procent meer 

oproepen in vergelijking met het jaar daarvoor. Meer dan 40 procent ging over psychisch 

geweld. Een bijkomend verontrustend element is dat 25 tot 50% van de slachtoffers 

minderjarig is.  

Mijn vraag heeft dan ook betrekking op deze laatste groep. De minderjarigen. Voor nog te 

veel kinderen is hun thuis geen veilige plek. De geldende veiligheidsmaatregelen, waarbij we 

steeds meer thuis zitten, hebben in bepaalde gezinnen een mentale en fysieke impact op 

kinderen. Zij voelen zich in steeds meer geïsoleerd. De jonge leeftijd zorgt er eveneens voor 

dat de hulpvraag de bevoegde instanties niet altijd even snel bereikt.     

Verschillende sensibiliseringscampagnes werden in het binnen-en buitenland opgezet om 

sneller de hulpvraag van deze jongeren te kunnen detecteren.  

Maar in deze sanitaire context moeten, meer dan ooit, synergiën worden gecreëerd zodat 

jonge slachtoffers tijdig de nodige hulp ontvangen.    

 

Over de aanpak van de VGC ter zake heb ik volgende vragen voor u: 

 

 Welke acties werden er vanuit het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin 

ondernomen sinds het begin van de lockdown omtrent de problematiek van 

kindermishandeling? 

 Nam het beleidsdomein deel aan sensibiliseringscampagnes met andere overheden?  

 Met welke partners werkt de VGC omtrent mentale en fysieke integriteit van 

kinderen?  

 Wordt de situatie vanuit het beleidsdomein gemonitord? Zo ja, welke evaluatie trekt 

men uit de ondernomen acties? 

Ik dank u voor uw antwoorden.  

 

Khadija Zamouri.  

 



 

 

Datum van de indiening: 27 januari 2021 

 

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

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

beleid 

 

Onderwerp: het aanmoedigen van zachte mobiliteitsopties door de VGC 

 

De mobiliteit in Brussel is in volle verandering. Steeds meer mensen nemen de fiets; omdat ze 

de files beu zijn, omdat het gezonder is, omdat er meer veilige fietsinfrastructuur is. Het 

openbaar vervoer is populair. Steeds meer Brusselaars zien in dat eigen wagenbezit niet per se 

nodig is en schakelen over op deelsystemen. De coronacrisis versterkt (de fiets) of verzwakt 

(openbaar vervoer) enkele van deze evoluties, maar de trends zijn duidelijk.  

Het is belangrijk dat ook de publieke instellingen hier het goede voorbeeld geven en hun 

personeel aanmoedigen zich met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer te verplaatsen. 

Voor zwaardere/langere verplaatsingen kunnen ze overschakelen op cargofietsen of 

autodeelsystemen waar autogebruik nodig blijft. 

Het regeerakkoord van de VGC is hier terecht ambitieus in. Er komt een ‘duurzaam 

vervoerplan’  voor de VGC. Ook wordt voor het wagenpark gezocht naar duurzame 

alternatieven zoals elektriciteit, waterstof en CNG (voor die toepassingen waar elektriciteit en 

waterstof (nog) geen alternatief vormen) en voorzien (elektrische) dienstfietsen voor 

medewerkers. 

Een tijd geleden stelde ik hierover een schriftelijke vraag. Wat de mobiliteitskeuzes betreft 

komt de VGC er goed uit: minder dan 10% van het VGC-personeel komt met de wagen komt, 

20% komt met fietsers, er zijn geen vergoedingen voor woon-werkverkeer met de wagen. 

Tegelijk bleek wel dat voor dienstverplaatsingen van werknemers en van vrijwilligers de 

vergoeding voor het gebruik van de wagen per kilometer hoger ligt (0.35 eurocent/kilometer) 

dan voor het gebruik van de fiets (0.24 eurocent/kilometer). Er was ook nog geen helder 

proactief beleid om bij alle VGC-diensten en -instellingen en t.a.v. de organisaties die ze 

subsidieert, zachte mobiliteit bij werknemers en bezoekers te promoten. 

 

Vandaar mijn vragen: 

- is er al een duurzaam vervoerplan voor de VGC? 

- welke evolutie is er in het wagenpark van de VGC? Zijn er nog wagens die op 

benzine/diesel rijden? Werd het aantal wagens verminderd? Tegen wanneer wordt het 

wagenpark volledig duurzaam? Is de VGC aangesloten op wagendeelsystemen? 

-  was het nodig de bestaande vloot van dienstfietsen uit te breiden en aan te vullen met 

cargofietsen? Kan de VGC ook deelsystemen (zoals Villo) aanbieden aan het personeel? 

- Wat zijn hier de streefdoelen voor de mobiliteitskeuzes binnen de woon-werkverplaatsingen 

van het personeel? Er was hiervoor een globale bevraging over de vervoersmodi bij het 

personeel voorzien in 2020, wat zijn de resultaten daarvan? 

- Voorziet u een aanpassing aan de vergoedingen voor het gebruik van de eigen wagen/fiets 

die nu hoger liggen voor het gebruik van de wagen? 

- Werkt u een beleid uit waarbij u organisaties waarmee de VGC een sterke link heeft, 

aanmoedigt en ondersteunt om zachte mobiliteit onder gebruikers en bezoekers aan te 

moedigen en te belonen? 

 

 

Hilde Sabbe, 

27 januari 2021 



 

Datum van de indiening: 27 januari 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid 

 

Onderwerp: De uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen 

 

Geachte collegelid, 

Iedereen is het erover eens dat het aantal kinderopvangplaatsen in Brussel snel moet 

toenemen. Tot op heden ontbreekt het echter aan concrete vooruitzichten omtrent het aantal 

opvangplaatsen dat dit college gedurende deze legislatuur zal creëren.  

Toen ik u in mei 2020 hierover ondervroeg, gaf u aan dat dit kwam doordat er nog geen 

akkoord was met de Vlaamse overheid omtrent de financiering die de VGC hiervoor zal 

ontvangen. Intussen werd dit akkoord echter wel bereikt. Voor wat betreft de kinderopvang 

wordt er een voorafname van 10% gedaan, het dubbele van de Brusselnorm.  

Eveneens in mei 2020 gaf u aan dat er een nieuwe cartografie van de Nederlandstalige 

Brusselse kinderopvang wordt opgemaakt. Hiervoor is 100.000 EUR uitgetrokken en deze 

zou in 2021 afgewerkt moeten zijn.  

Tijdens de begrotingsbesprekingen in december 2020 bood u alvast meer perspectief. In 

januari 2021 worden de criteria vastgelegd om te beslissen over de uitbreidingsdossiers. 

Vervolgens, in februari 2021, wordt er samen met de Vlaamse gemeenschap een oproep voor 

capaciteitsuitbreidingen gelanceerd.  

*** 

Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 

1. Wat is de stand van zaken betreffende de opmaak van de cartografie van de 

Nederlandstalige Brusselse kinderopvang? Wie werkt hieraan? Wanneer mogen we 

deze verwachten? 

2. Tot wanneer loopt de oproep voor capaciteitsuitbreidingen die in februari gelanceerd 

wordt? 

3. Welke criteria worden gehanteerd om de uitbreidingsaanvragen te beoordelen?  

4. Houdt u hierbij rekening met (de conclusies van) de cartografie? Zal deze tijdig 

opgemaakt zijn? Of lanceert u de oproep en beslist u over de aanvragen alvorens u 

over de cartografie beschikt? 

5. Kan u concretiseren welk budget beschikbaar is voor de capaciteitsuitbreiding van de 

kinderopvang en dit verder toelichten? 

a. In de begroting voor 2021 voorziet u 2,120 miljoen EUR aan “subsidies voor 

capaciteitsuitbreiding”. Dit omvat niet enkel de capaciteitsuitbreiding van 

kinderopvang van baby’s en peuters maar ook de buitenschoolse kinderopvang 

en preventieve gezinsondersteuning. Kan u verduidelijken hoeveel van dit 

budget er beschikbaar is voor de kinderopvang van baby’s en peuters en welke 

capaciteitsuitbreiding hier tegenover staat? 

b. U heeft een akkoord bereikt met de Vlaamse overheid omtrent de financiering 

van de Brusselse kinderopvang en ontvangt een voorafname van 10%. Wat 

betekent dit concreet voor het budget dat u voor handen hebt? Hoeveel  

kinderopvangplaatsen hoopt u hiermee te financieren? 

6. Hoeveel kinderopvangplaatsen zijn er gedurende deze legislatuur reeds bijgekomen? 

Hoeveel kinderopvangplaatsen zijn er in die tijd verdwenen (bijvoorbeeld doordat 

crèches hun activiteiten hebben stopgezet)?   

7. Kan u ons een meerjarenoverzicht bezorgen van het aantal kinderopvangplaatsen dat 

er gedurende deze legislatuur moet bijkomen? Wat is uw doelstelling tegen 2024? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 



 

Datum van de indiening: 27 januari 2021 

 

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den 

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

Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: De evaluatie van Bruzz en de opvolging in verband met diversiteit en 

neutraliteit in de berichtgeving 

 

De afgelopen weken kwamen in het Vlaams Parlement de samenwerking en de evaluatie van 

Bruzz aan bod.  

Spijtig genoeg hebben we in de VGC het debat daarover nog niet ten gronde gevoerd. 

Nochtans is zo een debat over ons belangrijkste Brusselse mediacluster in een 

mediaomgeving die aan sterke veranderingen bloot staat zeer noodzakelijk. Temeer omdat het 

verslag dat over de werking van Bruzz werd gemaakt een aantal dingen staan die toch de 

nodige aandacht vergen. De aandacht voor en het vertrouwen in Bruzz gaan er immers niet op 

vooruit, integendeel.  

Het vertrouwen in officiële en gesubsidieerde media staat onder druk. Vooral op het vlak van 

neutraliteit en objectiviteit en het aanbieden van een volledige schakering van meningen, voelt 

de gebruiker aan dat er iets schort. Ik hoor vanuit politiek correcte hoek vaak een preek 

opsteken over ‘fake news’ en ‘factchecking’ is haast het nieuwe toverwoord en op sommige 

beleidsniveaus werkt men zowaar aan een soort Orwelliaans ‘ministerie van Waarheid’, maar 

de gebruiker, het publiek voelt vaak aan dat er zich ook een probleem stelt bij de officiële 

media die vaak wordt geconcipieerd als een versterkingsinstallatie voor het officiële 

regeringsdiscours of als speler met een eigen agenda.  

En ook in een redelijk overzichtelijke informatiemarkt als de Brusselse moeten we  er voor 

opletten dat de officiële media voldoende vertrouwen genieten.  

Een vertrouwen dat ze enkel kunnen krijgen wanneer alle schakeringen in het  publiek zich 

kunnen terugvinden in de nieuwsgaring en de manier waarop het nieuws wordt gebracht.  

En wanneer het over Bruzz gaat, kan men vaststellen dat het met die neutraliteit en 

objectiviteit toch al eens dreigt fout te lopen en dat doet het vertrouwen in het betreffend 

medium geen goed.  

Een recent voorbeeld is de manier waarop rellen en conflicten waarin politiediensten zijn 

betrokken worden weergegeven. Hoewel de politie ook aan bod komt, worden bepaalde 

details vanuit het zicht vanuit bepaalde betogers uit een bepaalde hoek zeer sterk overbelicht 

waardoor de balans in de berichtgeving in één richting doorslaat.  

Maar een opvallend voorbeeld dat het vertrouwen in het medium een deuk geeft is de recente 

beschrijving van een aanval op een vrouw van middelbare leeftijd door zes (!) zogenaamde 

jongeren. De vrouw moest met haar verwondingen ter controle naar het ziekenhuis. De vrouw 

werd geslagen, gestampt met handen en voeten, aan de haren gesleurd tot ze op de grond lag 

en nog hield de agressie niet op. In de titel spreekt het bewuste artikel op de website over ‘een 

vrouw die op de grond werd gewerkt”. En verder heeft men over kwajongens… Wel, zulke 

verbloeming van de zware feiten waarbij de agressie op de straat, vaak tegen vrouwen, doet 

het vertrouwen in de media en vooral in Bruzz in elkaar zakken. Dat is niet goed voor een 

nieuwsservice die we ook met geld van de VGC opgezet hebben. Dat roept terecht meer dan 

ergernis op.  

Mijn vragen aan het collegelid.  

Wat gebeurt er door de VGC met de evaluatie van Bruzz. Welke evaluatie en de algemene 

kwaliteitsopvolging zal er in de toekomst gebeuren?  

Hoe wordt de kwaliteit, de neutraliteit en de diversiteit van de berichtgeving en de duiding bij 

Bruzz bewaakt?  

Welke afspraken wil het college, in samenspraak met de Vlaamse minister, met Bruzz maken 

om het vertrouwen in het officiële mediakanaal opnieuw in de goede richting te krijgen?  

 



 

 

Datum van indiening : 27 januari 2021               

 

Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: de verstrengde regels voor de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en 

jongeren 

 

Geacht collegelid, 

De ministers van Jeugd en Sport van de drie gemeenschappen hebben op 26 januari jl. een 

akkoord bereikt over buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Die mogen 

doorgaan, maar onder verstrengde voorwaarden.  

Voor alle georganiseerde sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten (dat wil zeggen activiteiten met 

een begeleider) gaan de volgende regels gelden voor kinderen jongeren dan 12 jaar: 

- Kinderen moeten 1 activiteit per week kiezen. Ze kunnen dus niet én naar de balletles, 

én naar de muziekles, én naar de jeugdbeweging; 

- Die activiteit kunnen ze zowel binnen als buiten beoefenen, maar liefst zoveel 

mogelijk buiten; 

- En in bubbels van niet meer dan 10 deelnemers, zowel binnen als buiten. 

Voor kinderen van 12 tot 18 jaar geldt ook de regel van 1 activiteit per week kiezen. Maar die 

activiteit kan enkel buiten beoefend worden. Daarnaast mag het ook niet in bubbels van meer 

dan 10 deelnemers. 

Er zou een uitzondering zijn voor de kampen in de Krokusvakantie. Voor die kampen zijn 

groepen toegelaten van 25 deelnemers (een halvering van groepen van 50 die afgelopen 

zomer nog konden). Maar als dat gaat over kampen die over een aantal dagen verspreid zijn, 

dan gaat het wel telkens over dezelfde contactbubbel van maximaal 25. 

Bij het schrijven van deze vraag moet het voorstel nog worden voorgelegd aan het 

Overlegcomité. Die laatste zal beslissen wanneer de nieuwe regels ingaan. 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

- Heeft de VGC reeds de stakeholders samengebracht om de verstrengde maatregelen 

op de volgen en een vinger aan de pols te houden? Wat zijn de gevolgen van de 

verstrengde maatregelen voor de organisaties, de kinderen en jongeren? 

- Veel Brusselse organisaties organiseren buitenschoolse activiteiten en/of kampen 

tijdens schoolvakanties voor kinderen en jongeren. In welke mate ondersteunt de VGC 

die verenigingen i.k.v. de verstrengde regels? 

- De krokusvakantie wordt (vooralsnog) niet verlengd. Dat betekent dat het sportief 

vakantieaanbod van de VGC en het aanbod in verschillende gemeenschapscentra voor 

kinderen tot 12 jaar niet met een week verlengd kan worden. Daarnaast kan de 

halvering van de kampgroepen en de kleinere bubbels ervoor zorgen dat de 

organisatoren niet voor elk kind een plaats kunnen garanderen. Hoe verzekert de VGC 

voor elk een plaatsje in een buitenschoolse activiteit of kamp? 

- Via het platform Connecting Brussels wil de VGC ook voor jongeren kleinschalige 

acties faciliteren om zo een steentje bij te dragen tegen eenzaamheid en sociaal 

isolement. Eind november verklaarde het collegelid dat “er een nieuwe projectoproep 

komt om via kleine acties andere Brusselaars te ondersteunen, flankerend aan het 

platform Connecting Brussels”. Is die projectoproep ondertussen gelanceerd? Hoeveel 

middelen worden daarvoor vrijgemaakt? Komen die middelen uit de reservefondsen? 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 

 



Datum van de indiening: 18 januari 2021 

Vraag van de heer Juan Benjumea Moreno aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw  

Onderwerp: Detachering van ambtenaren naar de vaccinatiecentra 

 

Nu duidelijk wordt waar de Brusselse vaccinatiecentra komen, krijgt de Brusselaar stilaan perspectief 

op beterschap. Maar volgens Inge Neven, coronacrisismanager van het Brussels Gewest, komen die 

centra nog minstens 300 à 350 medewerkers tekort. Naast medisch personeel zoeken ze ook dringend 

administratieve profielen, onder andere om mensen in het centrum te begeleiden en om logistieke 

taken uit te voeren. Deze profielen zullen ze onder andere zoeken via interimbureaus. 

 

In de Federale Regering maakte Minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter het al mogelijk voor 

ambtenaren om zich vrijwillig in te zetten in de zorg en in andere sectoren die lijden onder de COVID-

pandemie. Ambtenaren die zich geroepen voelen om mee te gaan helpen als vrijwilliger in sectoren 

die zwaar getroffen worden door de pandemie, kunnen - in overleg met hun diensthoofd - aanspraak 

maken op dienstvrijstelling. Dat kan gaan van enkele uren tot een volledig werkweek. De regeling werd 

in december ingevoerd en geldt tot en met maart 2021. Als de COVID-crisis blijft aanslepen, zal die 

datum worden verlengd. 

 

Mijn vragen: 

 

  *   Het personeelsbestand van de VGC telt 744,47 voltijdsequivalenten. Hebt u zicht op het aantal 

personeelsleden dat tijdelijk of gedeeltelijk werkloos is door de coronacrisis? Hebt u zicht op de 

diensten waar de taaklast veel lager is door de coronacrisis en er ruimte bestaat voor 

dienstvrijstellingen? 

  *   Zal u het voor Brusselse ambtenaren mogelijk maken zich in te zetten in de vaccinatiecentra, 

wanneer ze hun job volledig of gedeeltelijk niet meer kunnen uitvoeren door de pandemie? 

 

Ambtenaren zetten zich sowieso al dagelijks in voor de samenleving. Het zou mooi zijn om ook 

ambtenaren die noodgedwongen thuis zitten de kans te geven om te helpen. 

 

Alvast bedankt voor uw antwoord. 

 

Juan Benjumea-Moreno 
 

 

 



 

Datum van de indiening: 20 januari 2021 

 

Vraag van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

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

 

Onderwerp: mobiele woonprojecten  

 
Er lopen momenteel bij Samenlevingsopbouw Brussel twee interessante en vernieuwende 

projecten rond tijdelijke en snel monteerbare woningen: project WoonBox en Solidair Mobiel 

Wonen.   

WoonBox is een modulair bouwsysteem en monteert woningen in leegstaande 

(kantoor)gebouwen, als box-in-box. Het bouwsysteem is ondertussen ook gepatenteerd. 

Solidair Mobiel Wonen bouwt woningen op braakliggend terrein. De woningen zijn modulair 

en mobiel, dus eenvoudig te verplaatsen als het leegstaande kantoor of braakliggend terrein 

een nieuwe bestemming krijgen.  Bij beide woonoplossingen is er ook sociale omkadering. 

In oktober 2020 kreeg Samenlevingsopbouw Brussel 384.000 euro investeringssubsidie om 

de bouwkosten van WoonBox te dekken. De bouw van het eerste WoonBoxdorp is van start 

gegaan in Molenbeek, in de voormalige Cinocofabriek. Dat gebouw wordt later de Egied Van 

Broeckhovenschool, een nieuwe middelbare school. De opening van die school is voorzien in 

september 2023. Maar nu staan er dus WoonBoxen. Er zullen 34 mensen gehuisvest worden: 

alleenstaande mama’s en alleenstaande jongeren. Ze kunnen er anderhalf jaar wonen. Tegen 

het eind moeten ze met de hulp van begeleiders een nieuwe woning gevonden hebben.  

Leegstand benutten om kwaliteitsvolle woningen aan te bieden, dat is de weg die Brussel de 

komende jaren moet inslaan. En Samenlevingsopbouw doet dat samen met verschillende 

partners op een heel efficiënte manier. 

Voor Solidair Mobiel Wonen is de opbouw nog bezig op een site in de Magrittewijk in Jette. 

Daar komt een gemeenschappelijke ruimte als ontmoetingsplaats voor de bewoners en de 

buurt, met daarrond acht woonunits voor alleenstaande thuislozen. De bewoners krijgen niet 

gewoon een dak boven hun hoofd. Na opleidingen in onder andere schrijnwerkerij en 

meubelmakerij ontwerpen en bouwen ze (gedeeltelijk) zelf de units.  

Mijn vragen  

- Is het WoonBoxdorp in Molenbeek intussen bewoond? Zo ja, hoeveel mensen wonen 

er? Hoe werden de bewoners geselecteerd? Zijn er mensen bij die op de wachtlijst 

voor een sociale woning staan? Zo ja, behouden ze hun plaats op de lijst als ze een 

woning in het WoonBoxdorp betrekken? Graag toelichting. 

- Zijn er ook uitwijkmogelijkheden voor het WoonBoxdorp in Molenbeek en plannen 

om het aantal WoonBoxen te vergroten?  

- Naast bouwbudgetten zijn er vooral andere tijdelijke locaties nodig. Welke 

ondersteuning geeft de VGC in die zoektocht naar leegstaande panden of terreinen? 

Zijn er VGC-panden of gronden die voor deze tijdelijke woonvormen in aanmerking 

komen?  

- In Brussel is er nood aan inzicht en transparantie met betrekking tot het faciliteren van 

gebruik van leegstand. Overweegt u om hierover een gesprek aan te gaan bij uw 

collega ministers in het Gewest?  

- Om dit soort projecten te bevorderen, zou het verder ook interessant zijn om een 

kadaster van leegstaande eigendommen (woningen, terreinen) van overheidsactoren 

ter beschikking te stellen aan verenigingen, zodat ze gemakkelijker overeenkomsten 

kunnen afleggen voor precair gebruik. Heeft u deze optie al besproken met uw collega 

bevoegd voor huisvesting, Nawal Benhammou?  



- We hebben het hier over twee projecten van Samenlevingsopbouw. Staan er andere 

projecten met tijdelijke woonoplossingen op til bij andere initiatiefnemers?  

- Meten is weten. Een goede sociale impactmeeting is erg belangrijk. Op welke manier 

gebeurt dit nu? Speelt VGC hierbij een rol? 

- Op welke manier wordt Samenlevingsopbouw vzw betrokken bij de Brusselse 

statengeneraal voor gezondheid en welzijn die moet uitmonden in een geïntegreerd 

welzijns- en gezondheidsplan dat zich onder meer toespitst op de Brusselse eerste lijn 

voor welzijn en gezondheid?   

Els Rochette 
26-01-2021 



Datum van de indiening: 4 februari 2021 

 

Actualiteitsvraag van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en 

Scholenbouw  

Onderwerp: statutarisering personeel VGC 

 

 
Maandag, 1 februari, ontvingen wij allemaal een bericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront. 
Ze maken zich ongerust. Want op het Bijzonder Overlegcomité van 13 januari tussen u en de 
vertegenwoordigers van de drie vakbonden, werd door de vertegenwoordiger van de werkgever 
gecommuniceerd dat het statutair kader uitdovend zou worden. 
. Dat wil zeggen dat Iedereen die nu statutair is dat tot het einde van de loopbaan zal blijven. Maar 
alle nieuwe aanwervingen zullen contractuelen zijn. En bovendien wordt aan al de contractuelen die 
nu in dienst zijn de mogelijkheid ontnomen om nog statutair te worden. 
 
Daarenboven blijkt mijn kritiek tijdens de laatste begrotingsbespreking er gegrond. De lage graad aan 
statutarisering onder het VGC-personeel is een trieste realiteit, zelfs in vergelijking met andere 
administraties.  In het bericht van het algemeen vakbondsfront aan alle raadsleden kunnen we lezen 
dat -ik citeer-  “Er in 1995 73% van de werknemers bij de VGC statutairen waren... de VGC heeft 
vandaag meer dan 70% contractuelen.” 

De reden? Contractuelen zijn goedkoper dan statutairen. Contractuelen krijgen minder pensioen 
voor hetzelfde aantal actieve jaren, minder ziekte-uitkering voor dezelfde ziekte en minder 
werkzekerheid in even onzekere tijden. 
Maar nog is dat niet genoeg, blijkbaar. Want wat u met één hand terecht geeft, nl. een tweede 
pensioenpijler voor contractuelen, neemt u met de andere hand weg: U lijkt het statutair contract te 
willen laten uitdoven zonder nog veel ruimte voor sociaal overleg. 
Nochtans lees ik deze brief en oproep van de vakbonden als een uitgestoken hand. Het voorstel om 
de 2e pijler voor contractuelen te koppelen aan de mogelijkheid tot statutarisering te behouden is 
niet alleen redelijk maar ook realistisch. 
 
Mijn vragen zijn de volgende : 

 
 

● Bevestigt u wat de het gemeenschappelijk vakbondsfront schrijft in het bovenvermelde 
bericht en zal u de mogelijkheid om VGC-personeel aan te werven op statutaire basis 
blokkeren? 

● Zal u de mogelijkheid ontnemen aan huidig contractuelen om nog langer statutair te 
worden? 

● Het vakbondsfront doet ook een realistisch voorstel om alsnog met de statutarisering van de 
meest kwetsbare groepen te beginnen (ex-nepstatuten, niveaus D, 50-plussers). Hoe staat u 
hier  tegenover?   

● Het vakbondsfront stelt dat algemene statutarisering de VGC niet eens zoveel meer kost dan 
een veralgemeend systeem van contractuelen, terwijl dat voor het personeel in kwestie een 
wereld van verschil zou maken. Is deze piste onderzocht? 

● Wij stellen ook vast dat het debat ten gronde over het ambtenarenstatuut hier niet is 
gevoerd, terwijl dat toch de basis is van een onafhankelijke en gemotiveerde 
overheidsadministratie.   

 
 
Met dank voor uw antwoorden, 
 
Jan Busselen 

 

 


