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Actualiteitsvraag van de heer Dominiek Lootens-Stael aan mevrouw Elke Van den 

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

Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Dreigende sluiting van consultatiebureaus van Kind en Gezin in Brussel 

 

 

Ouders en werknemers zijn ongerust over de dreigende sluiting van consultatiebureaus van 

Kind en Gezin in Brussel. Door een aanpassing van het beleid richting schaalvergroting. 

 

De Vlaamse Regering heeft nieuwe normen bepaald wat betreft huisvesting en minimale 

dienstverlening. In 2019 kregen de Brusselse consultatiebureaus drie jaar de tijd om zich in 

regel te stellen, maar die periode loopt eind dit jaar af. Een aantal Brusselse consultatiebureaus 

voldoet niet aan de normen en zal zo goed als zeker de erkenning verliezen. 

 

Net als betrokkenen vinden wij dat het belang van consultatiebureaus niet mag onderschat 

worden. Het is belangrijk voor de aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Als 

we een onvoldoende groot aanbod hebben dan zullen ouders snel overstappen naar ONE, de 

Franstalige tegenhanger. 

 

De vrees bestaat dat wanneer er beknibbeld wordt op het aantal vestigingen, en op 

fijnmazigheid, de Franse gemeenschap geleidelijk aan de preventie gezinsondersteuning 

helemaal zal overnemen.  

 

Ik denk dat de VGC een belangrijke rol kan spelen in het bundelen van infrastructuur voor 

diensten van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Op die manier zouden een deel van de 

bekommernissen van de Vlaamse overheid kunnen beantwoord worden.  

 

Een gepland overleg tussen u en minister van Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap, Wouter 

Beke is uitgesteld. 

 

Wat zijn de uitgangspunten van het College bij het overleg met de minister? 

 

Wat wil de VGC doen om de zichtbaarheid van de Vlaamse Gemeenschap op het terrein, ook 

in dit domein, op peil te houden of te optimaliseren? 

 

Ziet het College mogelijkheden om naar aanleiding van dit dossier de dienstverlening in de zorg 

van de Vlaamse Gemeenschap binnen het tweetalig hoofdstedelijk gebied Brussel-Hoofdstad 

te verstevigen?  

 

 

Dominiek Lootens-Stael 


