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Actualiteitsvraag van de heer Juan Benjumea Moreno aan mevrouw Elke Van den 

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

Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Het nieuwe Huis van het Kind 
___________________________________________________________________________ 

 

Afgelopen maandag konden we in de pers lezen dat de Vlaamse Regering de subsidies voor 

preventieve gezinsondersteuning niet meer zal toekennen aan 9 afzonderlijke organisaties. In 

plaats daarvan zal het toekomstige nieuwe Huis van het Kind de volledige subsidie krijgen en 

de coördinatie voorzien met alle betrokken organisaties. Het Huis van het Kind neemt zo dus 

een deel van de taken van de Vlaamse Regering over. 

 

De bedoeling is om het aanbod beter af te stemmen op de grootstad en op het ander 

Nederlandstalig basisaanbod in Brussel. We kunnen het erover eens zijn dat de versnippering 

van het aanbod de Brusselaar niet ten goede komt. Maar op deze manier negeren we de 

jarenlange expertise van de verschillende partners in het veld en leggen we de 

verantwoordelijkheid bij het Huis van het Kind. 

 

Om de kwaliteit van het aanbod te garanderen en beter af te stemmen op de noden van 

Brusselaars is meer nodig dan het samenbundelen van subsidies. De middelen waren al 

onvoldoende en zullen dat nu dus nog zijn. Wat de partners nodig hebben, is een degelijke 

financiering. Bovendien zal de geïntegreerde werking vragen om nieuw beleid, om een 

coördinatie die er nu niet is. Ook daarvoor zijn middelen nodig. 

 

Daarom heb ik volgende vragen: 

 

 We lezen in de media dat de Vlaamse overheid hiervoor plant samen te werken met het 

werkveld en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Kan u ons toelichten welk overleg 

de VGC heeft gehad met de Vlaamse overheid? Wat was uw standpunt tijdens die 

gesprekken? 

 

 Welke gevolgen heeft dit voor het Huis van het Kind, een organisatie die nu al kampt 

met te weinig middelen om al haar taken uit te voeren? Krijgt het Huis van het Kind 

middelen om de geïntegreerde werking te coördineren? Zal het Huis van het Kind al 

haar taken kunnen blijven uitvoeren? 

 

 Hoe worden de partnerorganisaties betrokken in deze verandering? Welke impact 

kunnen we verwachten op hun werking? 

 

 Welke impact kunnen we verwachten op de consultatiebureaus? 


