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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. 

 


