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

