
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Plenaire Vergadering 

Agenda       
 

 
 

Vrijdag 2 juli 2021 vanaf 9.00 uur 

 

Via videoconferentie en in Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Lombardstraat 69 – zaal 201 

 
 

 

1.  Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53) 

 

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de rekening voor het dienstjaar 2019 – 

Stuk 7 (2020-2021) – Nrs.1 en 2 

 

Beraadslaging en stemmingen 

 

 

2. Ontwerp van verordening (R.v.O., art. 41, 42, 43 en 53) 

 

 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het 

 dienstjaar 2021 – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2  

 

- Algemene bespreking – De algemene bespreking van het Collegebesluit nr. 2021-

0635 van 9 juni 2021, houdende goedkeuring van het Investeringsplan 2021-2025, 

ingediend door het College – Stuk 785 (2020-2021) – Nrs. 1 en 2, wordt gekoppeld 

aan de algemene bespreking van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 

2021 – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2 

 

- Artikelsgewijze bespreking – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2 

 

- Stemmingen – Stuk 6A (2020-2021) – Nrs.1 en 2 

 

 

3. Voorstel van resolutie (R.v.O., art. 45) 

 

 Voorstel van resolutie betreffende pleegzorginitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk 

 Gewest, ingediend door mevrouw Bianca Debaets en mevrouw Cieltje Van Achter – 

 Stuk 762 (2020-2021) – Nrs. 1, 2, 3 en 4 

 

I. Beraadslaging 

II. Horen van de Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (R.v.O., art. 68)  

III. Hoofdelijke stemming  

 

 

 

 

 

 



  

 

4.  Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie - wijziging 

  

Voorstel tot wijziging van Afdeling 20 van het Personeelsstatuut van de Permanente 

Diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

  

 Beraadslaging en stemming 

 

 

5. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

 - Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den 

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

 Stedelijk beleid, betreffende de kinderopvang in Brussel 

 

 - Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid 

 bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de weerslag 

 van de Vlaamse maatregelen op de Brusselse inburgeringstrajecten bij BON vzw 

 

 

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

 

 - Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid 

 bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende het 

 beleidsplan 2021-2025 van Muntpunt 

 

 

Actualiteitsvragen voor deze plenaire vergadering kunnen ingediend worden tot uiterlijk 

donderdag 1 juli 2021 – 16.00 uur 

Indienen kan UITSLUITEND via e-mail stukken.raad@raadvgc.brussels 

 

 



 

Datum van indiening: 23 juni 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid 

 

Onderwerp: Kinderopvang in Brussel 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

In 2020 telde Brussel 6.720 kinderopvangplaatsen waarvan 4.813 met inkomenstarief. 

Iedereen is er zich van bewust dat het aantal kinderopvangplaatsen in Brussel moet toenemen.  

 

In februari van dit jaar lanceerde de Vlaamse overheid een oproep voor 250 extra 

opvangplaatsen met inkomenstarief. Vlaanderen voorziet hiervoor 2,7 miljoen euro. 

  

De 250 nieuwe, door Vlaanderen gefinancierde, opvangplaatsen worden geselecteerd op basis 

van diverse criteria, waaronder de dekkingsgraad op gemeente- en wijkniveau. In uw 

antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 20 van 17 maart 2021 gaf u reeds aan dat hiervoor de 

meest recente cijfers worden gebruikt.  

 

Naast die 250 nieuwe plaatsen aan inkomenstarief, voorziet Vlaanderen ook middelen om 

bestaande plaatsen te laten omschakelen naar de basissubsidie trap 1 of naar de subsidie voor 

inkomenstarief trap 2. Zo worden bestaande kinderopvangplaatsen toegankelijker gemaakt.  

 

Bovendien voorziet Vlaanderen sinds april dit jaar voor nieuwe starters met vrije prijs de 

mogelijkheid om onmiddellijk een basissubsidie trap 1 aan te vragen. Deze laatste maatregel 

moet Brussel voorzien van zo’n 458 nieuwe kinderopvangplaatsen met basissubsidie.  

 

Naast deze inspanningen van de Vlaamse Regering, zal ook de VGC deze legislatuur extra 

opvangplaatsen financieren. Hiervoor trekt u 200.000 euro uit.  

 

Om een actueel beeld te krijgen van de noden en de geografische spreiding van de 

kinderopvangplaatsen in onze stad, kondigde u in mei 2020 aan dat u een nieuwe cartografie 

van de Nederlandstalige Brusselse kinderopvang zou laten opmaken. Deze zou tegen de 

zomer afgewerkt zijn.  

 

Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 

 

1. Hoeveel nieuwe kinderopvangplaatsen financiert de VGC met de budgetverhoging van 

200.000 euro? Gaat dit over inkomensgerelateerde opvangplaatsen? 

 

2. Hoe en vanaf wanneer worden deze nieuwe kinderopvangplaatsen geselecteerd? Op 

basis van welke criteria gebeurt dit? 

 

3. Eind juni wordt definitief beslist over de 250 nieuwe, door Vlaanderen gefinancierde 

opvangplaatsen aan inkomenstarief. Worden deze ook reeds opgenomen in de nieuwe 

cartografie? Heeft u reeds zicht op de spreiding van deze 250 nieuwe plaatsen? 

 

4. Hoeveel aanvragen werden er sinds april ingediend voor nieuwe opvangplaatsen met 

basissubsidie trap 1? Tot wanneer kunnen nieuwe starters zich hiervoor kandidaat stellen?  

 

 



 

5. Wat is de stand van zaken betreffende de opmaak van de cartografie van de 

Nederlandstalige Brusselse kinderopvang? Zit de opmaak op schema? Wanneer mogen wij 

ons aan het rapport verwachten? Wanneer wordt dit in de RVG toegelicht? 

 

 



 

Datum van indiening: 24 juni 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De weerslag van de Vlaamse maatregelen op de Brusselse 

inburgeringstrajecten bij BON vzw 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Er zijn heel wat mensen die inburgeringscursussen volgen in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Bij Via aan Franstalige kant en bij BON aan Nederlandstalige kant. Iedereen die naar 

hier migreert mag het, het is een recht. Dat betekent dus ook dat wie uit een andere EU-

lidstaat komt er gebruik van kan maken om snel onze taal te leren en samenleving te leren 

kennen. Zij zijn de grootste groep. Voor wie van buiten de EU naar hier komt, is inburgeren 

niet alleen een recht, het is ook een plicht. In ons gewest is het nog steeds op vrijwillige basis 

dat nieuwkomers een traject kunnen afleggen.  

 

Het inburgeringstraject is op dit moment gratis. Dat wordt in de toekomst betalend in 

Vlaanderen voor iedereen. Wie verplicht moet inburgeren zal dus ook verplicht betalen. In 

totaal zal het minimaal 360 euro kosten, maar dat bedrag moet niet meteen bij aanvang op 

tafel gelegd worden. Elke stap kost 90 euro: 1) Taalcursus tot basiskennis Nederlands, 2) 

Maatschappelijke oriëntatie 3) Examen per vak. 

 

Graag had ik volgende vragen gesteld: 

 

 Hoe zal het inburgeringstraject van BON verlopen voor de inburgeraars die daar een 

traject doorlopen? 

 Zal er daar ook betaald moeten worden voor elke module apart en voor het afleggen en 

slagen voor het examen? 

 Is de capaciteit van inburgeraars voor een traject bereikt of zijn er nog plaatsen vrij? 

 Wat zijn de slaagpercentages van de inburgeraars voor de vakken afzonderlijk en 

welke gevolgen zijn daaraan verbonden? 

 Hoe verloopt de samenwerking met Actiris en de VDAB op vlak van instroom naar 

werk? Wat is de uitstroom van de inburgeraars naar de arbeidsmarkt ? Welke 

organisaties nemen nieuwkomers op naar (socio)economische tewerkstelling ? 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

Vriendelijke groeten, 

Khadija Zamouri 

 



 

 

Datum van indiening: 23 juni 2021 

 

Vraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Het beleidsplan 2021-2025 van Muntpunt 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Muntpunt is niet louter een bibliotheek, het is een echte ontmoetingsplek geworden voor 

Brusselaars. Het is ook belangrijk dat Vlaamse pendelaars en bezoekers zich een weg weten te 

vinden naar Muntpunt, want de instelling moet immers een brugfunctie tussen Vlaanderen en 

Brussel vervullen. Voor de N-VA is het immers evident dat de band tussen Brussel en 

Vlaanderen versterkt wordt. Die doelstelling vinden we ook terug in het Vlaams 

Regeerakkoord. 

 

Muntpunt moet de plaats zijn waar Vlamingen met specifieke vragen over Brussel en het 

Vlaams-Brussels netwerk terechtkunnen. Daarnaast is het de bedoeling dat Muntpunt 

Vlaanderen in Brussel promoot en omgekeerd. Maar recente studies tonen aan dat de 

naambekendheid van Muntpunt in Vlaanderen, zelfs in de Vlaamse Rand, eerder beperkt is.  

 

Muntpunt is vandaag, ondanks talloze inspanningen, nog altijd niet het Single Point of 

Contact (SPOC) voor Vlamingen in Brussel. Nochtans moet dat een prioritaire doelstelling 

zijn van Muntpunt. In het beleidsplan zouden we dit dus moeten terugvinden in de 

strategische doelstellingen, maar heel erg duidelijk wordt dit niet echt onder woorden 

gebracht.  

 

Ik begin bezorgd te worden over de steeds mindere aandacht bij Muntpunt voor haar rol voor 

Vlaanderen en haar venster voor Brusselaars op Vlaanderen. Als men het beleidsplan 2021-

2025 leest, kan men niet anders dan vaststellen dat er weinig concrete acties of ambities in 

staan die enerzijds effectief uiting geven aan die ambassadeursrol van Muntpunt voor 

Vlaanderen in Brussel en anderzijds de naambekendheid van Muntpunt in Vlaanderen 

daadwerkelijk te verhogen. 

 

Eveneens heb ik in dat verband de volgende vragen: 

 

- Op welke manier versterkt Muntpunt de band tussen Brussel en Vlaanderen concreet 

versterken via het nieuwe beleidsplan? Welke concrete acties zijn er in dit kader? 

 

- Hoe zal Muntpunt haar rol als SPOC voor Vlamingen in Brussel verder versterken? 

Welke acties onderneemt Muntpunt om haar naambekendheid in Vlaanderen als eerste 

informatieverstrekker over het Vlaams-Brussels netwerk en Brussel te verhogen? 

 

- Hoe versterkt Muntpunt haar rol als informatieverstrekker aan alle Brusselaars over 

Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap? Welke concrete acties worden in dit kader 

voorzien?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 

 

 


