
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Plenaire Vergadering 

Agenda       
 

 
 

Vrijdag 8 januari 2021 vanaf 9.30 uur 

 

Videoconferentie 

 
 

1.   Beleidsplannen (R.v.O., art. 49,3) 
 

 

 - Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025, ingediend door mevrouw Elke Van den 

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

Stedelijk beleid - Stuk 764 (2020-2021) – Nr. 1 

 

  I. Beraadslaging 

  II. Hoorrecht Vlaamse volksvertegenwoordigers, verkozen in het Brussels 

   hoofdstedelijk gewest (R.v.O., art.68) 

  III. Hoofdelijke stemming 

 

 

 - Strategisch Meerjarenplan 2021-2025: de vertaling van het Strategisch 

 Meerjarenplan 2021-2025 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie naar de 

 bepalingen van de Vlaamse decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en 

 Sport – Stuk 765 (2020-2021) – Nr. 2 

 

  I. Beraadslaging 

  II. Hoorrecht Vlaamse volksvertegenwoordigers, verkozen in het Brussels 

   hoofdstedelijk gewest (R.v.O., art.68) 

  III. Hoofdelijke stemming 

 

 

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

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan mevrouw Elke Van den 

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

en Stedelijk beleid, en aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende het initiatief 

Offstage 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, 

collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, met betrekking tot het 

mentaal welzijn Brusselse studenten – impact coronacrisis 

 

- Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, 

collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over het naleven van 

quarantainemaatregelen na reizen in de scholen  

 

____________ 



 

 

Datum van indiening : 4 januari 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid, en aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp : Initiatief Offstage 
 

 

Beste collegevoorzitter Van den Brandt en beste collegelid Smet, 

 

Het initiatief OFFSTAGE dat samen met Bruzz kunstenaars hun hun kunst liet beleven, hen 

een publiek gaf en hen ook financieel verloonde vond plaats in december. 

 

Kan u ons vertellen hoe dit verlopen is? De samenwerking met Bruzz? Welke middelen vrij 

gemaakt dienden te worden vanuit welke allocaties?  

 

Ik heb het zelf op de voet opgevolgd en heb vele culturele ontdekkingen kunnen doen. Het 

was zelfs voor mij een openbaring. Ik zou zelf wel kunnen turven hoeveel kunstenaars een 

plekje hebben gekregen, hoeveel verschillende disciplines getoond werden en hoeveel 

diversiteit we konden zien en of het genderevenwicht gerespecteerd werd in de selectie, maar 

wil toch ook u vragen of deze keuze vanuit jullie mee gemotiveerd werd of dat Bruzz hier zijn 

verantwoordelijkheid in nam? 

 

Bent u bereid om hier een vervolg op te geven? 

 

2021 zal nog een zeer zwaar jaar worden voor vele kunstenaars en alle mogelijkheden die op 

een positieve manier voor schoonheid en troost kunnen zorgen, blijven welgekomen. 

 



 

Datum van de indiening : 9 december 2020 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Mentaal welzijn Brusselse studenten – impact coronacrisis 

 

Mijnheer het Collegelid, 

 

De coronacrisis en de aanhoudende maatregelen die ermee gepaard gaan eisen steeds 

nadrukkelijker hun tol bij de studenten. Uit onderzoek tijdens de eerste lockdown bleek al een 

forse toename van depressieve gevoelens en sociaal isolement. Gezien de evolutie en de 

aanhoudende verstrengde maatregelen die werden ingevoerd zal deze situatie er niet op 

verbeterd zijn. Zeker omdat in datzelfde onderzoek een derde van de studenten aangeeft dat ze 

er geen idee van hebben waar ze aan kunnen kloppen voor gepaste hulp. 

De Vlaamse minister van Onderwijs besloot 800.000 euro uit te trekken voor gecoördineerd 

beleid uit te bouwen rond mentaal welzijn bij studenten, vernamen we deze week in De 

Morgen. De regie van dat beleid komt bij het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs te liggen 

en er zullen 7 verbindingsofficiers aan de slag gaan in studentensteden die het lokale aanbod 

rond mentaal welzijn moet verbeteren en verder uitbreiden. Daarnaast komt er ook een 

laagdrempelig digitaal platform waar studenten indien gewenst ook anoniem terecht kunnen. 

Naast informatieverstrekking behoren ook een digitale consults of lotgenotengroepen tot de 

mogelijkheden. Er zullen ook links worden voorzien met parallelle diensten zoals de 

zelfmoordlijn en de jongerenlijn Awel.  

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- In hoeverre wordt u ingelicht over de resultaten van de enquête van VVS inzake het 

mentale welzijn van de Brusselse studenten ?  

- Bent u in contact met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs over deze 

problematiek: wanneer zal de  verbindingsofficier in Brussel aan de slag gaan? Wat 

voor een profiel wordt er gezocht en hoe wordt de verbindingsofficier omkaderd? 

Wordt er bestudeerd of deze eventueel een plaats kan krijgen in de structuur van Brik? 

Heeft het VGC-college beslist om dit Vlaams initiatief te versterken in Brussel? Kunt 

u toelichten? 

- Is er een campagne gepland om het digitaal platform dat in ontwikkeling is te 

promoten bij de studenten in het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 



 

Datum van de indiening : 4 januari 2021 

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

Onderwerp: Over het naleven van quarantainemaatregelen na reizen in de scholen  

 

Tijdens de kerstvakantie was er heel wat te doen over reizen naar het buitenland in 

coronatijden. Geconfronteerd met een groot aantal mensen dat op reis ging, ook naar rode 

zones, ook met het vliegtuig, hebben de regeringen van de land de richtlijnen rond 

quarantaine aangescherpt.  

Spijtig genoeg en zeker typisch voor dit land komen de maatregelen te laat, houden ze amper 

rekening met de toepasbaarheid op het terrein, worden ze slecht voorbereid, onduidelijk 

gecommuniceerd en uitgevoerd.  

Sommigen hebben gepleit voor nog meer verstrenging in het onderwijs. Het Vlaams Belang 

volgt de zienswijze van de minister van onderwijs om het aanwezigheidsonderwijs op een zo 

hoog mogelijk peil te houden en de leerlingen met zo min mogelijk extra stressfactoren te 

belasten.  

Anderzijds en misschien net daarom is het correct toepassen van quarantainemaatregelen wel 

noodzakelijk als voorzorgsmaatregel om de druk en vooral de infectiedruk op het onderwijs 

zo laag mogelijk te houden.   

Dat stelt de scholen natuurlijk voor een aantal uitdagingen.  

Moeten kinderen of leerkrachten van wie bekend is dat ze eigenlijk in quarantaine moeten 

zijn, naar huis worden gestuurd?  

Welke bevoegdheden hebben directies en leerkrachten wanneer ze vaststellen dat leerlingen 

eigenlijk in quarantaine moeten zitten, bijvoorbeeld wanneer ze vertellen over hun reis?  

Werden er effectief leerlingen naar huis gestuurd? Zijn daar aantallen van gekend?  

Zijn er cijfers van afwezigheden omwille van quarantaine?  

Waren er verdere praktische problemen? 

Zijn er eventuele gevolgen voor het lesgeven?  


