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Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan mevrouw Elke Van den Brandt, 
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, 
en de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: De samenwerking tussen de VGC en de lokale besturen 
___________________________________________________________________________ 
 
Geachte collegevoorzitter, 
Geacht collegelid,  
 
In de vorige legislatuur vonden geregeld vergaderingen plaats tussen de Vlaamse schepenen en 
OCMW-voorzitters van de Brusselse gemeenten, de zogenaamde Conferentie van Vlaamse 
Schepenen en OCMW-voorzitters. Dat orgaan wordt geïnstalleerd na elke gemeenteraads-
verkiezing. De griffie van de Raad van de VGC treedt op als secretariaat. 
 
Daarnaast was het tijdens de vorige legislatuur ook de bedoeling dat er jaarlijks een netwerkdag 
werd georganiseerd met als doel de netwerking tussen alle Nederlandstalige mandatarissen uit 
de diverse bestuursniveaus in Brussel te versterken. Die netwerking moest leiden tot een betere 
kennis en dus betere verstandhouding, tot de uitwisseling van nuttige ervaringen en tot concrete 
aanbevelingen ten aanzien van de Vlaamse Gemeenschap(scommissie). 
 
Ondanks het feit dat een legislatuur van de RVG 5 jaar duurt, werd de netwerkdag slechts 3 
keer georganiseerd en dat enkel voor de Nederlandstalige schepenen en OCMW-voorzitters en 
hun medewerkers, ondanks de hierboven genoemde bepaling in het Bestuursakkoord 2014-
2019 dat spreekt van ‘alle Nederlandstalige mandatarissen uit de diverse bestuursniveaus in 
Brussel’. Daardoor werden een aantal Brusselse gemeenten en politieke fracties uitgesloten van 
deze netwerking. 
 
Nochtans kent de Vlaamse gemeenschap in Brussel heel wat uitdagingen, vooral op lokaal 
niveau. Er zijn immers gemeenten die geen Nederlandstalig aanbod voor jeugd, sport enzovoort 
uitbouwen terwijl die gemeenten wel degelijk een Vlaamse vertegenwoordiging hebben, waar 
ook veel middelen mee gepaard gaan. Dat is schandalig. Er zou meer verantwoording moeten 
worden gevraagd aan die Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters over hoe ze die middelen 
besteden en in welke mate ze een Nederlandstalig aanbod voor jeugd en sport voorzien. 
 
In dat verband heb ik de volgende vragen: 
 
- Werd de Conferentie van Vlaamse Schepenen en OCMW-voorzitters deze legislatuur 
reeds georganiseerd? In bevestigend geval, hoeveel keer en welke onderwerpen werden er 
besproken? Welke conclusies en aanbevelingen vloeiden voort uit dat overleg? 
 
- Werden deze legislatuur al netwerkdagen voor alle Nederlandstalige mandatarissen uit 
de diverse bestuursniveaus in Brussel georganiseerd? Indien neen, waarom niet? 
 
- Hoeveel keer heeft het collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en 
Gemeenschapscentra sporadisch contact gehad met de bevoegde schepenen i.k.v. concrete 



projecten en/of activiteiten? Over welke concrete projecten en/of activiteiten gaat het? Over 
welke gemeenten gaat het? 
 
- Vond het sectoroverleg voor het lokaal cultuurbeleid deze legislatuur jaarlijks plaats? 
Welke onderwerpen werden deze legislatuur reeds besproken op dat sectoroverleg en welke 
conclusies en aanbevelingen werden daaraan verbonden? Welke gemeenten namen daaraan 
deel? 
 
Ik dank u alvast voor uw antwoord. 
 
 
Mathias Vanden Borre 


