
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Plenaire Vergadering 

Agenda       
 

 
 

Vrijdag 23 april 2021 vanaf 9.30 uur 

 

Videoconferentie 

 
 

1. Samengevoegde vragen om uitleg (R.v.O, art. 59, 6, b) 

 

- 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 een evaluatie van het subsidiebeleid en controles op de 

efficiëntie en het gebruik van de overheidsmiddelen door de gesubsidieerde 

organisaties 

 

- Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, 

met betrekking tot de vzw We Love BXL 

 

 

2. Samengevoegde vraag om uitleg en vraag (R.v.O, art. 58, 6, b) 

 

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

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

beleid en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, 

betreffende de evaluatie van de noodopvang tijdens de ‘paaspauze’ 

 

- Vraag van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, 

betreffende de opvang in de paasvakantie 

 

 

3. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 
 

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

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

beleid, betreffende de beoogde verbetering wat betreft de Nederlandstalige 

dienstverlening in de Brusselse vaccinatiecentra 

 

 

4.  Vraag (R.v.O., art. 58) 

 

- Vraag van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, over de mogelijkheid tot het 

openstellen van groene ruimte aan kwetsbare Brusselaars 

___________ 



 

Datum van indiening: 16 april 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: Evaluatie van het subsidiebeleid en controles op de efficiëntie en het 

gebruik van de overheidsmiddelen door de gesubsidieerde organisaties 

 

 

In het schandaal en onderzoek rond het vermeend subsidiemisbruik door Vlaams 

Parlementslid Sihame El Kaouakibi bleven de laatste weken steeds meer elementen naar 

boven komen. In de gelekte dossiers wordt duidelijk dat er heel wat onregelmatigheden en 

mogelijke fraude zou hebben plaatsgevonden in het Antwerpse. Maar ook in Brussel was 

betrokkene actief met haar netwerk en gesubsidieerde projecten.  

 

De fraude waarvan mevrouw El Kaouakibi wordt verdacht is slechts één zijde van het verhaal. 

De andere zijde is dat er een systeem is gegroeid waarbij vaak maar al te gul belastinggeld 

wordt toegekend aan weinig transparante projecten waarvan niet altijd degelijk wordt 

onderzocht of de middelen efficiënt worden ingezet en of de doelstellingen effectief worden 

gehaald. Ook op langere termijn.  

 

Ik ben van oordeel dat we het in dit land zéér dringend eens moeten hebben over de kerntaken 

van onze overheid én over de doorgeslagen subsidiecultuur, op alle niveaus. Dat is volgens 

mij het echte debat en de les die we kunnen trekken uit wat er zich in dat bewust dossier al 

enkele maanden afspeelt. Indien we als overheden kritischer en spaarzamer zouden omgaan 

met de miljoenen euro’s belastinggeld dan zou er geen, door belastingbetalers zuur verdiend 

geld vloeien naar een private onderneemster die danslessen organiseert maar daar wel een 

mooi verhaal aan kan koppelen.  

 

Voor sommigen zal dit een onaangename waarheid zijn maar ook zonder fraude is het 

fundamenteel fout dat schaarse overheidsmiddelen in dit overbelaste land zo makkelijk de 

deur kunnen uitvliegen naar allerlei private projecten en politiek getinte organisaties. Geld dat 

we nodig hebben voor echte ondernemers die nu naar aanleiding van de coronacrisis worden 

gebroodroofd.  

 

Zoals ik in het verleden reeds eerder heb gedaan pleit ik opnieuw maar met aandrang voor een 

doorlichting van de subsidies die de Vlaamse Gemeenschapscommissie besteedt.  

Let wel, we gaan de sector niet criminaliseren, want ongetwijfeld zitten er een pak 

goedlopende en efficiënte initiatieven tussen. Maar probleem is dat we niet weten wat de 

efficiëntie is van de vele projecten in de socio-culturele en aanverwante sectoren. Bovendien 

kan een project dat aanvankelijk goed werd gestart na verloop van tijd verwateren of is er 

ergens een overlapping met andere projecten. Het mag ons als overheid immers niet gaan om 

de jobs en het inkomen van degenen die dergelijke ondersteunende projecten uitvoeren maar 

wel of de doelgroep er effectief mee vooruit geholpen wordt.  

 

Daarom willen wij dat de Brusselse overheden niet passief blijven maar dat men nu reeds 

werk laat maken van een audit van de geldende subsidies, de toekenningsmechanismen en de 

interne en externe controlemechanismes op de efficiëntie en meerwaarde van de 

gesubsidieerde  projecten en organisaties.  

 

 

 

 



 

Mijn vragen zijn de volgende:  

 

Het aangehaalde voorbeeld toont aan dat zelfs bij dossiers met een grote bekendheid en een 

belangrijke status, zaken zwaar kunnen ontsporen en dat dit jarenlang onopgemerkt kan 

blijven. Een efficiënte overheid hanteert het principe van de goede huisvader. Een meer 

kritische omgang met dergelijke projecten is nodig.  

 

Wat wil het College doen om haar subsidiebeleid te bevragen, de toekennings- en 

opvolgingsprocedures door te lichten en een efficiënt controlemechanisme op poten te zetten 

of verder uit te bouwen?  

 

Hoeveel controles werden er de afgelopen jaren uitgevoerd door hoeveel personeel?  

 

Wat zijn de lessen die het College wil trekken uit deze kwestie?  

 

 

Dominiek Lootens-Stael 



 

Datum van indiening: 16 april 2021 

 

Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: De vzw We Love BXL 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

Geacht collegelid, 

 

De vzw We Love BXL werd in juli 2017 opgericht door Sihame El Kaouakibi en Erika 

Nguyen. El Kaouakibi vond daarvoor steun bij toenmalig federaal minister van Binnenlandse 

Zaken Jan Jambon (N-VA). Haar Antwerpse jongerenorganisatie Let's Go Urban bestond toen 

al enkele jaren.  

 

Tijdens de zomervakantie van 2018 beslist minister Jan Jambon om niet 100.000 euro, maar 

200.000 euro uit de federale subsidiepot toe te kennen aan de organisatie. Mevrouw El 

Kaouakibi verhuist de maatschappelijke zetel enkele weken later zelfs naar Sint-Jans-

Molenbeek.  

 

Het gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek kon zich niet vinden in het project en besloot 

om niet mee in de boot te stappen. Niet alleen binnen de Sint-Jans-Molenbeekse meerderheid 

en minderheid van toen was er kritiek bij het begin van de oprichting van We Love BXL. Ook 

het middenveld was argwanend, omdat een niet-Brusselse organisatie zonder ervaring of 

aantoonbare knowhow op het terrein rond deradicalisering uit het niets gelanceerd werd met 

veel financiële steun van de overheid. We Love BXL zocht zelf ook geen toenadering met het 

bestaande Sint-Jans-Molenbeekse middenveld. 

 

Hoeveel jongeren We Love BXL precies bereikt, is niet echt duidelijk volgens een 

medewerker van de vzw lezen we in een artikel in Bruzz. Maar de bedoeling is dat de jongere 

die ze bereiken doorstromen naar dat ander aanbod van mevrouw El Kaouakibi: workshops 

rond empowerment, entrepreneurship, educatie en de professionele carrière. 

 

In Antwerpen ging de bal in februari 2021 aan het rollen nadat enkele bestuursleden 

duidelijkheid hadden gevraagd over de boekhouding. Maar de problemen deden zich al veel 

vroeger voor. In 2017 al, toen alle anderen nog sliepen, vroeg de PVDA in het district 

Antwerpen een speciale commissie om de exorbitante bedragen voor dat ene project te 

onderzoeken. LGU kreeg toen al subsidies op 4 verschillende domeinen: Sport, Jeugd, 

Cultuur en Evenementen.  

Nu weten we dat mevrouw El Kaouakibi bewust 450.000 euro heeft doorgesluisd naar haar 

eigen vennootschappen en dat verschillende facturen vervalst geweest zijn.  

 

De verontrustende signalen uit Antwerpen doen vragen rijzen over We Love BXL. Behalve 

de 200.000 euro via de federale overheid, heeft de Brusselse organisatie van mevrouw El 

Kaouakibi ook geld uit Vlaanderen gekregen. Uzelf hebt, als vorig Vlaams minister van 

Brussel, We Love BXL een impulssubsidie via het Brusselfonds toegekend: 80.000 euro in 

2019 en nog eens 80.000 euro het jaar daarop. 

 

In 2020 kon de vzw rekenen op 60.000 euro als steunmaatregel in het kader van de 

coronacrisis en heeft ze ook een projectsubsidie via de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC) ontvangen in het kader van de Staycationprojecten voor de zomer. 

 



 

Dat deze zaak moet uitgespit worden, is een understatement. WLBXL kreeg voornamelijk 

federale en Vlaamse ondersteuning maar de vzw ligt hier op Brussels grondgebied. De 

financiën van de vzw worden geregeld door het bestuur. En wie zetelt er in het bestuur van 

We Love Bxl? Mevrouw Sihame El Kaouakibi en mevrouw Erika Nguyen. Ook al is de 

ondersteuning vanuit de VGC beperkt, het is onze taak om duidelijkheid te vragen hierover.  

 

Mijn vragen zijn de volgende: 

 

- Wat waren de redenen dat er geen akkoord werd gevonden met het toenmalig 

gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek om mee te stappen in het project? 

- Heeft u meer nieuws over de rapportering voor de tweede schijf die de vzw kreeg via het 

Brusselfonds in 2020? Kunnen wij dit rapport inzien? 

- Hoeveel kreeg de vzw voor haar Staycationprojecten? Weten we of dit bedrag effectief is 

gebruikt werd waarvoor het aangevraagd was? 

- Heeft de vzw andere middelen gekregen? Zo ja, de welke? 

 

Hoogachtend, 

 

 

Jan Busselen 



 

Datum van indiening: 1 april 2021 

 

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

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

beleid en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Evaluatie noodopvang tijdens de ‘paaspauze’ 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter,  

Mijnheer het collegelid, 

 

Het Overlegcomité heeft 2 weken voor de paasvakantie een reeks strengere maatregelen 

aangekondigd. Premier Alexander De Croo noemde het een ‘paaspauze’ van 4 weken. Deze 

had grote gevolgen voor onder andere alle niet-medische contactberoepen en ook de scholen 

gingen een week voor het begin van de paasvakantie week dicht. 

 

In november 2020 keurde de VGC heeft een reglement goed dat voorziet in de omkadering 

van noodopvang, een reglement dat evenwel afloopt op 2 april 2021.   

 

Ook was er een debat in de Raad op 26 maart 2021 over deze noodopvang. Het is interessant 

om te vernemen welke inspanning de VGC heeft kunnen maken. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Hoeveel noodopvangplaatsen in het kader van de VGC zijn er gecreëerd tijdens de 

Paaspauze? Hoeveel van deze kinderen waren van “prioritaire doelgroepen”? Kan u de 

evolutie schetsen? Heeft elk kind die hier nood aan had, opvang gevonden? Kan u een 

overzicht verschaffen van de eventuele tekorten per gemeente? Welke problemen zijn er 

opgedoken en waar? 

 

- Hoe evalueert het College de opvang van schoollopende kinderen tijdens de Paaspauze in 

Brussel?  

 

- Hoeveel en welke scholen zijn ingegaan om noodopvang te organiseren? Hoeveel scholen 

kregen hiertoe subsidies uitgekeerd van de VGC en ten belope van welk bedrag? 

 

- Hoeveel scholen hebben hun infrastructuur ter beschikking gesteld van de VGC teneinde 

de organisatie van noodopvang vanuit andere organisaties? Kunnen we hiervan een 

overzicht ontvangen? 

 

- Mag ik vernemen welke en of er een teststrategie was ontwikkeld? Zijn er vastgestelde 

coronagevallen geweest in de noodopvang? Zo ja, hoeveel en welke gevolgen had dit 

voor het verdere verloop van de opvang? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 



 

Datum van indiening: 19 april 2021 

 

Vraag van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid en aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De opvang in de paasvakantie 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

Geacht collegelid, 

 

In navolging van de beslissing van het Overlegcomité op 24 maart 2021 werd er niet 

lesgegeven in de week voor en tijdens de paasvakantie in het lager en secundair onderwijs. 

Kleuterscholen mochten open blijven, maar vele bleven dicht. Er werden speelpleinen 

georganiseerd in bubbels van maximaal tien kinderen. De Vlaamse Regering riep de lokale 

besturen en dus de VGC op om in noodopvang te voorzien voor de leerlingen van het 

basisonderwijs waarvoor ouders zelf geen oplossing vonden via het regulier aanbod. Net zoals 

vorig jaar kon de VGC hierbij rekenen op een financiële compensatie van 30 euro per kind. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

- Hoe is de opvang verlopen? Waren er genoeg opvangplaatsen gecreëerd? 

- Hoeveel kleuterscholen zijn uiteindelijk gewoon open gebleven? 

- Heeft u cijfers over de opvang?  

o Hoeveel basisscholen hebben noodopvang georganiseerd?  

o Hoeveel kinderen moesten die scholen uiteindelijk opvangen? 

- Hoeveel subsidies zijn er uiteindelijk toegekend? 

- Hoe is de organisatie van de speelpleinen verlopen? Hoeveel extra plekken, scholen, 

speelplaatsen en monitoren waren er uiteindelijk nodig, door de kleinere toegelaten 

bubbels? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

 

Gilles Verstraeten 



 

Datum van indiening: 29 maart 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: De beoogde verbetering wat betreft de Nederlandstalige dienstverlening in 

de Brusselse vaccinatiecentra 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 12 maart laatstleden kwam de Nederlandstalige 

dienstverlening in de Brusselse vaccinatiecentra ter sprake. Zoals u weet, is het van cruciaal 

belang dat Brusselaars in hun eigen taal geholpen kunnen worden wanneer het op belangrijke 

domeinen als gezondheidszorg aankomt. We mogen stellen dat dat in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest niet altijd van een leien dakje loopt, maar de urgentie wordt er net iets 

groter op in het kader van de grootschalige vaccinatiecampagne die momenteel gevoerd wordt 

in de strijd tegen het coronavirus. 

 

Tijdens uw toelichting op vrijdag 12 maart gaf u aan dat tweetaligheid een van de criteria is 

die werd opgenomen in de conventie die de GGC afsloot met elk vaccinatiecentrum. Naar 

aanleiding van een aantal incidenten waarbij die Nederlandstalige dienstverlening duidelijk 

niet in orde was, werd de VGC gevraagd om een stand van zaken op te maken per 

vaccinatiecentrum. U bevestigde daarbij ook dat u gevraagd had om ingelicht te worden over 

de toepassing van de protocollen in de vaccinatiecentra.  

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Kan u toelichten of de oefening omtrent de stand van zaken per vaccinatiecentrum reeds 

werd afgerond? Zo ja, welke conclusies en problemen werden hierbij vastgesteld? Kan u 

nader toelichten hoe en door wie deze stand van zaken werd opgemaakt? 

 

- Hoeveel problematische incidenten werden er in totaal vastgesteld tijdens deze oefening? 

Kan u de aard van deze incidenten verder toelichten? Welk gevolg werd hier telkens aan 

gegeven? 

 

- Welke verdere stappen werden er ondernomen naar aanleiding van deze stand van zaken? 

Welke verbeterpunten werden er hieromtrent voorgedragen en op welke manier is men 

hiermee concreet aan de slag gegaan? 

 

- Kan u een stand van zaken geven wat betreft de toegepaste protocollen in de 

vaccinatiecentra en de manier waarop u daaromtrent ingelicht wordt? Tot welke 

aanpassingen aan de protocollen heeft dit reeds geleid? Werd in het bijzonder het 

aangehaalde Googleformulier, dat niet peilt naar taal, reeds aangepakt? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 



 

Datum van indiening: 15 april 2021 

 

Vraag van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De mogelijkheid tot het openstellen van groene ruimte aan kwetsbare 

Brusselaars 
______________________________________________________________________ 

 

Tijdens de eerste lockdown een jaar geleden werd duidelijk dat voor veel Brusselse gezinnen 

er een groot tekort is aan buitenruimte waar kinderen kunnen spelen en sporten en gezinnen 

samen op adem kunnen komen. Veel Brusselaars, en met name degenen in kwetsbare 

situaties, beschikken niet over een eigen terras of tuin. Ik stelde u toen een vraag hierover. 

Ook dit jaar toonde de overspoeling van de Brusselse parken bij de eerste lentedagen aan hoe 

groot de nood is aan groene openbare ruimte in ons gewest. In deze derde golf wil ik dit 

thema daarom nogmaals bij u aankaarten. 

 

In de pers (Vrt) konden we onlangs al lezen over een hartverwarmend initiatief van een man 

uit Bekkevoort, die met een oproep op Facebook zijn privétuin openstelt voor gezinnen uit de 

buurt die niet zelf over buitenruimte beschikken. In Laken zagen we vorig jaar de filosofie 

van de commons, het collectief beheerde gemeengoed, opleven. Buurtbewoners gingen ieder 

in hun netwerk op pad om de slechtst behuisde gezinnen persoonlijk uit te nodigen om op het 

terrein dat ze tijdelijk in gebruik hadden van CLTB, veilig en in de eigen bubbel te komen 

spelen, sporten, zonnen... De kracht van burgerinitiatieven en lokale organisaties is dat ze zeer 

snel de moeilijk te bereiken en kwetsbare medemensen weten te vinden - maar steun vanuit de 

overheid is nodig om meer mogelijk te kunnen maken. 

 

Er is nood aan het openstellen van buitenruimte én een duidelijke omkadering voor deze 

openstelling, zodat de Brusselaars die er het meest nood aan hebben, er gebruik van kunnen 

maken. Tijdens de lockdown vorig jaar stelden sommige gemeenschapscentra hun buiten- en 

binnenruimte ter beschikking aan specifieke gezinnen op een gecontroleerde manier. Dit heeft 

toen erg goed gewerkt en kwetsbare gezinnen wat extra ademruimte geboden. 

 

 Zijn er dit jaar gelijkaardige initiatieven door de gemeenschapscentra? Zo ja, hoeveel? Zo 

nee, waarom niet? 

 

 Is er na het terbeschikking stellen van ruimte bij de gemeenschapscentra vorig jaar een 

evaluatie geweest die kan dienen als basis voor een eventueel draaiboek om het systeem te 

verbreden en te kunnen inschakelen als nodig, zoals tijdens deze derde golf? 

 

 Bestaat er een overzicht van de overige plaatsen die in aanmerking zouden kunnen komen 

voor gecontroleerd openstellen via de VGC? 

 

 De samenwerking met lokale organisaties is een cruciale factor: zij kennen hun buurt het 

best en kunnen gericht gezinnen aanspreken. Is hier een coördinatie voor mogelijke 

samenwerking opgezet? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

 

Lotte Stoops 

 

 

 


