
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Commissievergaderingen 

Agenda       
 

 
 

Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 

 

Dinsdag 4 mei 2021 na afloop van de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting 

en Stedelijk beleid 

 

Videoconferentie 

 
 
Voorzitter : Mevrouw CARLA DEJONGHE 

 

 

1. Interpellatie (R.v.O., art. 61)  

 

- Interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot mevrouw Elke Van den 

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

en Stedelijk beleid, betreffende de gebrekkige tweetaligheid van de Brusselse 

wachtdiensten 

 

2. 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 stiltegebieden in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 

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

 

- Vraag van mevrouw Bianca Debaets 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 de initiatieven die vanuit de 

 VGC ondernomen en ondersteund worden in het kader van vakantieparticipatie 

 voor kwetsbare doelgroepen 

 

4. Regeling van de werkzaamheden 

 



 
Samenstelling van de commissie 

 

Vaste leden 
De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Cieltje Van Achter 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Els Rochette 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Lotte Stoops 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Gilles Verstraeten 

De heer Guy Vanhengel 

Mevrouw Hilde Sabbe 



 

Datum van indiening: 19 april 2021 

 

Interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid 

 

Onderwerp: De gebrekkige tweetaligheid van de Brusselse wachtdiensten  

 

 

Enkele jaren geleden beslisten de Vlaamse en de Franstalige wachtdiensten in Brussel om 

samen te werken en voortaan de wachtdienst in Brussel als 1 organisatie te organiseren onder 

de benaming Garde Bruxelloise - Brusselse Wachtdienst (GBBW). 

 

Daar kwam toen al fel protest tegen vanwege een minderheid van de Brusselse 

Huisartsenkring, die daarvoor de Nederlandstalige wachtdienst uitbaatte, uit vrees dat dit tot 

onaanvaardbare taaltoestanden zou leiden voor de Brusselse Vlamingen. 

 

Wat in de sterren stond geschreven is inmiddels kennelijk ook uitgekomen. Op de webstek 

van de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) lezen we in verband met de GBBW: "Bij gebrek 

aan voldoende Nederlandstalige artsen is de Nederlandskundigheid (momenteel) enkel 

gegarandeerd tijdens de formele wacht (weekend en feestdagen), niet in de week. Ook enkel 

voor de rijdende wacht en de centrale wachtpost 1000 (Athena)". 

 

Hierover ondervraagd door mijn collega Barbara Pas in het federale parlement antwoordde de 

minister van volksgezondheid dat de Gemeenschappen bevoegd zijn voor de erkenning van de 

huisartsenkringen en de wachtdiensten.  

 

De minister onderstreepte echter ook het belang van de naleving van de rechten van patiënten 

waarbij vereist is dat elke patiënt duidelijk kan communiceren met de gezondheidsbeoefenaar 

die hem de zorg verstrekt. Hij wil hiervoor de gezondheidsinspecteurs inschakelen om dit te 

controleren en zo nodig dwangmaatregelen laten treffen.  

 

De VGC heeft de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel te behartigen en ook in 

het bijzonder die op het vlak van Gezondheid en Welzijn.  

 

- Mijn vraag is dan ook wat het College op dit vlak zal ondernemen?  

 

- Is het College op de hoogte van deze situatie?  

 

- Welke initiatieven zal de collegevoorzitter nemen om direct, via de eigen 

bevoegdheden, of indirect, via contacten op andere niveaus, om de tweetaligheid van 

de wachtdiensten te garanderen?  

 

 

Dominiek Lootens-Stael 



 

Datum van indiening: 26 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: Stiltegebieden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Deze week berichtte Bruzz over een nieuwe stilteruimte die opgericht wordt in Le Tri Postal 

en vanaf mei 2021 een dag per week open zal zijn. Dit betreft een voorlopige ruimte want ze 

oprichtsters mikken op een definitieve ruimte in het centrum van Brussel. Om die plannen in 

vervulling te brengen, hebben ze een crowdfundingactie op touw gezet. De VGC heeft 

toegezegd iedere storting met een derde te verhogen. 

 

Het initiatief van stilte/ruimte vzw is gebaseerd op een gelijkaardige ruimte in de oude 

bibliotheek van Gent en de oprichtsters gaven aan dat zij een gebrek aan stilte(ruimtes) 

ervaren in Brussel. Ik steun uiteraard elk initiatief voor meer stilte in een grootstad, tijdens de 

vorige legislatuur heeft het College dan ook voor de eerste keer projecten ter zake opgezet. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Staan er vandaag nog andere plannen omtrent de ontwikkeling van stiltegebieden, 

stilteplekken of projecten omtrent de sensibilisering hieromtrent op de agenda van het VGC 

College? Zo neen, onderzoekt u manieren waarop kan tegemoet gekomen worden aan de nood 

aan stilte in de stad? Heeft het College beslist om hieromtrent een projectoproep te lanceren: 

zo ja, wanneer en voor welk bedrag? 

 

- Biedt het College de bovenstaande vzw ondersteuning in hun zoektocht naar een 

locatie in het centrum van Brussel? Zijn er plannen omtrent (structurele) steun voor 

het vervolgtraject eens de permanente locatie is gevonden? 

 

- Welke nieuwe initiatieven rond stilte en meditatie heeft u, bijvoorbeeld in het kader 

van LOGO Brussel, uitgewerkt in naleving van de coronaregels? Beschikt het College 

over informatie of de gemeenschapscentra nog hebben kunnen inzetten op dit aspect 

van mentaal welzijn? 

 

- In hoeverre kijkt het collegelid naar een mogelijke synergiën en complementariteit met 

initiatieven en  visie van het gewestelijk niveau? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 



Datum van indiening: 21 april 2021 

 

Vraag van mevrouw Bianca Debaets 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: De initiatieven die vanuit de VGC ondernomen en ondersteund worden in 

het kader van vakantieparticipatie voor kwetsbare doelgroepen 

___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

Mijnheer het collegelid, 

 

Een vakantieperiode kan wonderen verrichten om de batterijen – zowel op fysiek als op 

mentaal vlak – opnieuw te kunnen opladen. Toch is het voor vele gezinnen verre van evident 

om op vakantie te vertrekken, zelfs wanneer het om een vakantie in eigen land zou gaan. Ook 

de huidige gezondheidscrisis gooide uiteraard reeds veel roet in het eten, maar met de 

zomervakantie voor de deur blijft het wel erg belangrijk dat iedereen de mogelijkheden krijgt 

om ook dit jaar even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur en even weg te zijn van huis. 

In dat opzicht maakte de Vlaamse Regering op vrijdag 16 april 2021 bekend dat er bijna 

750.000 euro vrijgemaakt zal worden om vakantiedrempels weg te werken. Die middelen 

gaan naar 22 projecten die tot doel hebben om kwetsbare doelgroepen (mensen met een 

fysieke of mentale beperking, mensen die in eenzaamheid leven of mensen die getroffen 

worden door een ziekte, maar mensen in kansarmoede of nieuwkomers in de samenleving) 

toch nog een vakantie te kunnen aanbieden. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

 

- Kan u toelichten op welke manier de VGC uitvoering geeft aan haar Armoedeplan 

door de vakantieparticipatie van Nederlandstalige Brusselaars te verbeteren? In hoeverre 

werkt u mee aan het bovenstaande of ander initiatief van de Vlaamse minister van Toerisme 

rond dit onderwerp? Welke eigen/aanvullende of nieuwe initiatieven heeft de VGC 

daaromtrent reeds ondernomen of ondersteund sinds het begin van deze legislatuur? Welke 

middelen werden daartoe voorzien? 

  

- Hoeveel kwetsbare personen werden op die manier geholpen om toch op vakantie of 

daguitstap te kunnen gaan in 2019, 2020, en dit jaar? Kan u dit onderverdelen naargelang 

geslacht, gemeente en het soort uitstap? Welke impact heeft de coronacrisis gehad op de 

vakantieparticipatie van deze kwetsbare personen?  

 

- Kan u in het bijzonder toelichten welke specifiek (armoede)organisaties betrokken zijn 

bij het VGC-beleid omtrent de vakantieparticipatie van de Brusselaars? Welk structureel 

overleg vindt daaromtrent plaats? 

 

- Welk overleg en welke samenwerking bestaat er omtrent deze problematiek vanuit de 

VGC met enerzijds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (via onder meer visit.brussels) en 

anderzijds de Vlaamse Gemeenschap? Welke gemeenschappelijke projecten worden 

hieromtrent aangegaan? In hoeverre wordt er samen werk gemaakt van zowel het aanbieden 

van ‘vakantie’ aan Brusselaars als van het openstellen van Brussel voor de desbetreffende 

kwetsbare groepen uit de rest van het land? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 



Bianca Debaets 

 


