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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 

en 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 

 


