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Beste lezer,
We zijn trots u het jaarverslag te presenteren van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
De coronacrisis drukte een stempel op het voorbije jaar, maar legde de
Raad niet lam. Integendeel, we komen hier sterker uit. We vergaarden
technische knowhow om onze vergaderingen online en hybride te houden.
We experimenteerden met flexibele vormen van burgerdialoog en zorgden voor veilige studeerplekken. Als alternatief voor de 11 juli-receptie nodigden we de Brusselaar uit op een expo en optredens in ons huis, samen
met de gemeenschapscentra. We maakten de werking van de Raad wendbaar en weerbaar, klaar voor de toekomst. Met een diversiteitsplan zetten
we daarvoor mee de bakens uit.
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Door de grote inzet van de diensten kon de Raad zonder noemenswaardige
onderbreking de Brusselse democratie blijven dienen. Het voorbije jaar
voerden de raadsleden intense debatten, op het scherpst van de snee,
vanuit een grote betrokkenheid voor deze stad en haar inwoners. Onze
debatten staan dicht bij het leven van de Brusselaars. Ze gaan over onze
scholen, over de cultuur die deze stad doet bruisen. Over zorg dragen
voor Brusselaars die kwetsbaar zijn. Over ruimte creëren voor jongeren en
beweging. Over de plaats van het Nederlands in deze stad.
In dit verslag leest u de hoogtepunten van een jaar vol verandering. We
wensen u veel leesplezier en hopen u de volgende maanden te mogen
ontvangen bij de Raad, meer dan ooit het huis van vertrouwen voor de
Nederlandstalige gemeenschap in Brussel.

Fouad Ahidar,				Patricia Coppens,
voorzitter
griffier
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DE RAAD IN DE KIJKER
Bij het begin van dit jaarverslag richten we de spots op twee in het oog
springende acties. Want ook tijdens de coronacrisis heeft de Raad van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie niet stilgezeten. We stippelden een
diversiteitsplan uit en zetten onze schouders onder het dialoogrecht.
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Diversiteitsplan
Brussel is de wereld in het klein. Om nog beter in te spelen op alle stadsbewoners, heeft de Raad in september 2020 een diversiteitsplan klaargestoomd.
Kleur, achtergrond, beperking, gender, geaardheid, opleidingsniveau en leeftijd kunnen in onze maatschappij nog steeds aanleiding geven tot uitsluiting.
Maar de Raad wil dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.
In het diversiteitsplan staan acties die in drie jaar
tijd gerealiseerd zullen worden. Op die manier kan
de Raad in 2023 het diversiteitslabel van Actiris
opgespeld krijgen.
In de periode 2020-2021 konden we alvast een
vinkje plaatsen achter genderneutrale sanitaire
ruimtes, het AnySurferlabel voor onze website, en
een superdivers 11 juliprogramma. Je leest er meer
over verderop in dit jaarverslag.
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Dialoogrecht
Op 5 februari 2021 keurde de Raad het dialoogrecht goed. Een belangrijke
stap om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen. Met het
dialoogrecht zet de Raad een eerste stap naar meer participatie. Alle
Brusselaars vanaf zestien jaar kunnen een vraag stellen aan de Raad en het
College van de VGC. Verzamel je meer dan 300 handtekeningen? Dan ben je
ook welkom in het parlement.
De Raad en het College van de VGC zijn het parlement en de regering van de
Nederlandstaligen in Brussel. Ze buigen zich over onderwijs, cultuur, jeugd,
sport, welzijn, gezondheid en gezin. Allemaal onderwerpen die dicht bij de
burger staan. Met het dialoogrecht kunnen de raadsleden en de collegeleden
hun oor nog beter te luisteren leggen bij de Brusselaars.
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1. Raadsleden
Zetelverdeling
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit de 17
Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.
Ze vertegenwoordigen 8 verschillende partijen.
In april 2021 kreeg one.brussels-sp.a een nieuwe naam: one.brusselsVooruit.
• Groen
• N-VA – Nieuw-Vlaamse Alliantie
• Open Vld – Open Vlaamse Liberalen en Democraten
• one.brussels-Vooruit
• Vlaams Belang
• CD&V – Christendemocratisch en Vlaams
• Agora
• PVDA – Partij van de Arbeid
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4 zetels
3 zetels
3 zetels
3 zetels
1 zetel
1 zetel
1 zetel
1 zetel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bestaat uit de Raad en het
College en is bevoegd voor onderwijs, scholenbouw, cultuur, jeugd, sport,
media, welzijn, gezondheid en gezin in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HOME

JA ARVER SL AG 2020 -2021

Raad
De Raad telt 8 politieke fracties. Groen, Open Vld en one.brussels-Vooruit vormen
de meerderheid. N-VA, Vlaams Belang, CD&V, Agora en PVDA vormen de oppositie.

Juan Benjumea
Moreno

Soetkin
Hoessen

Lotte Stoops

Carla Dejonghe

Guy Vanhengel

Khadija Zamouri,
fractievoorzitter

Fouad Ahidar

Els Rochette,
fractievoorzitter

Hilde Sabbe
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Arnaud Verstraete,
fractievoorzitter
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Cieltje
Van Achter

Mathias
Vanden Borre,
fractievoorzitter

Gilles
Verstraeten

Dominiek Lootens-Stael,
fractievoorzitter

Bianca Debaets,
fractievoorzitter

Pepijn Kennis,
fractievoorzitter

Jan Busselen,
fractievoorzitter
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College
De 2 Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering vormen samen het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
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Elke Van den Brandt (Groen),
collegevoorzitter bevoegd voor
Begroting, Welzijn, Gezondheid,
Gezin en Stedelijk Beleid

Sven Gatz (Open Vld),
collegelid bevoegd voor
Onderwijs en Scholenbouw

Pascal Smet (one.brussels-Vooruit),
collegelid bevoegd voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra

Benjamin Dalle (CD&V),
Vlaams minister van Brussel, Jeugd
en Media volgt de werkzaamheden
op vanuit de Vlaamse Regering
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2. Structuur
Voorzitter
Fouad Ahidar is aangeduid als voorzitter. Hij leidt de plenaire vergaderingen
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Bureau
Het Bureau is het dagelijks bestuur van de Raad en bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter en 5 secretarissen. Het Bureau is verantwoordelijk
voor de administratie en de financiën van de Raad. Het benoemt het personeel en houdt toezicht op de werking van de griffie.
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Samenstelling van het Bureau:
Voorzitter		
Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit)
Ondervoorzitter

Soetkin Hoessen (Groen)

Secretarissen		
Cieltje Van Achter (N-VA)
			
Carla Dejonghe (Open Vld)
			Lotte Stoops (Groen)
			Gilles Verstraeten (N-VA)
			
Guy Vanhengel (Open Vld)
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Uitgebreid Bureau
Om te bepalen wat er op de agenda komt van de plenaire vergaderingen
en de commissies, wordt het Bureau uitgebreid met de fractievoorzitters.
Samen vormen zij het Uitgebreid Bureau.
Samenstelling van het Uitgebreid Bureau:
Voorzitter		
Fouad Ahidar (one.brussels-Vooruit)
Ondervoorzitter

Soetkin Hoessen (Groen)
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Secretarissen		
Cieltje Van Achter (N-VA)
			
Carla Dejonghe (Open Vld)
			Lotte Stoops (Groen)
			Gilles Verstraeten (N-VA)
			
Guy Vanhengel (Open Vld)
Fractievoorzitters
Arnaud Verstraete (Groen)
			
Mathias Vanden Borre (N-VA)
			
Khadija Zamouri (Open Vld)
			Els Rochette (one.brussels-Vooruit)
			
Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang)
			Bianca Debaets (CD&V)
			Pepijn Kennis (Agora)
			Jan Busselen (PVDA)
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Zittingsjaar 2020-2021
De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is het parlement voor
de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel. De Raad stippelt het Nederlandstalig beleid uit voor onderwijs, scholenbouw, cultuur, jeugd, sport,
media, welzijn, gezondheid en gezin. Dat gebeurt in plenaire vergaderingen
en commissievergaderingen.
- B
 eleidsverklaringen, beleidsnota’s en -plannen, moties van aanbeveling en afkeuring worden rechtstreeks op de agenda van een
plenaire vergadering geplaatst.
- 
Ontwerpen en voorstellen van verordening en voorstellen van
resolutie worden eerst voorbereid in de commissievergaderingen.
- Interpellaties, vragen om uitleg en mondelinge vragen kunnen aan
bod komen in de plenaire vergaderingen, maar worden ook vaak
doorverwezen naar een commissievergadering.
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1. Plenaire vergaderingen
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement houdt om de twee weken op vrijdag
een plenaire vergadering. De tussenliggende vrijdagen vergaderen de
17 Nederlandstalige parlementsleden apart in de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Zoals de Brusselwet het bepaalt, werd het zittingsjaar geopend op 23
september 2020: de woensdag volgend op de 3e maandag van september.
Tijdens het zittingsjaar 2020-2021 hield de Raad 12 plenaire vergaderingen.
Als gevolg van de coronacrisis verliepen de zittingen digitaal.
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Online meeting met voorzitter Fouad Ahidar
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VERSLAG

23 september 2020
Opening zittingsjaar 2020-2021 – Benoeming Bureau – Toespraak voorzitter
– Beleidsverklaring 2020-2021 van het College van de VGC
30 oktober 2020
Interpellaties over de rol die scholen kunnen spelen in de strijd tegen
voedselarmoede en over de samenwerking tussen het Universitair
Ziekenhuis, de woonzorgcentra en opleidingen verpleegkunde – Vragen
om uitleg over het eengemaakt Brussels cultuurloket, over de code oranje
voor de indoorsportactiviteiten, over de extra ondersteuning voor kinderen
met zorgnood (Magenta-project), over de leerachterstand opgelopen in
het onderwijs door de sluiting van de scholen vanwege de coronacrisis,
over de aangekondigde leerkrachtenopleiding voor werklozen en over
de impact van de pendelaarsbelasting op leerkrachten uit Vlaanderen –
Actualiteitsvragen over de maatregelen die de VGC neemt en voorbereidt in verband met de stijgende coronacijfers en over het geven van
zendtijd aan kunstenaars bij BRUZZ om hen op die manier ‘werk’ en een
‘publiek’ te geven – Actualiteitsdebat over de toestand in Brusselse scholen
in verband met de bestrijding van islamisme en radicalisering op school

15

27 november 2020
Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2020 van de Raad – Begroting
voor het dienstjaar 2021 van de Raad – Vragen over het bevorderen van
het sociaal contact tussen jongeren na de schooluren, over de toekomst
van de ‘Meet- en weetcel’ van de VGC, over 'Fred en Frieda' en 'Brussels
Helps', over het online streamen van lessen, over de subsidietussenkomst
in de schoolkosten, over de organisatie van de examens in het middelbaar
onderwijs en over de aansluiting van het onderwijs op de veranderende
behoeften en vraag op de arbeidsmarkt
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Project 'Fred en Frieda' © Dirk Tonnard

VERSLAG

VERSLAG

11 december 2020
Wijziging van het Personeelsstatuut van de permanente diensten van de
Raad – Begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020 – Strategisch
Meerjarenplan 2021-2025 – Begroting voor het dienstjaar 2021

8 januari 2021
Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021-2025 – De vertaling van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 naar de Vlaamse decreten binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport – Vragen over het initiatief Offstage,
over het mentaal welzijn van Brusselse studenten tijdens de coronacrisis
en over het naleven van quarantainemaatregelen na schoolreizen
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VERSLAG

5 februari 2021
Wijziging van het Reglement van Orde – Samengevoegde vraag om uitleg en vraag over jong zijn in tijden van corona en over de verstrengde
regels voor de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren –
Vragen om uitleg over het tariefbeleid van de speelpleinen van de VGC,
over kindermishandeling, over het aanmoedigen van zachte mobiliteitsopties door de VGC, over de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen
en over de evaluatie van Bruzz en de opvolging in verband met diversiteit
en neutraliteit in de berichtgeving – Vraag over mobiele woonprojecten –
Actualiteitsvraag over het statuut van het personeel van de VGC

17
VERSLAG

12 maart 2021
Samengevoegde vragen om uitleg over
de evaluatie van de Ronde van Brussel,
over de acties voor het aantrekken van
leerkrachten voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, over de toekomst van het immersieonderwijs
in het Brussels Franstalig onderwijs,
over het project Samen naar school en
over de voorlopige resultaten van de
steekproef van de jeugdraad van de
VGC – Vragen over de infrastructuurproblemen in gemeenschapscentrum
De Maalbeek en over de strijd tegen
voedselarmoede op school – Actualiteitsvragen over de tolkenondersteuning in scholen en over de organisatie
van jeugd- en sportkampen tijdens de
paasvakantie
Samen naar school
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VERSLAG

26 maart 2021
Vragen om uitleg over de mogelijkheid tot de invoering van laagdrempelige coronatesten in het Brussels hoger onderwijs en de ondersteuning vanuit de VGC, over de cijfers van verontrustende situaties waarin jongeren
verkeren en de doorverwijzing van het CLB naar het parket van Brussel,
over het vreemdetalenonderwijs in Brussel, over de plannen om sportinfrastructuur te laten beheren door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
over de uitspraken van de burgemeester van de Stad Brussel over het Nederlandstalig onderwijs, over de samenwerkingsovereenkomst met het
Huis van het Nederlands en over de strijd tegen homofobie – Vragen over
de leerachterstand door de coronacrisis en over de doorstart van de verenigingen na corona – Actualiteitsvragen over de opvang van leerlingen na
de aangekondigde coronamaatregelen en over de gevolgen voor de jeugden sportkampen tijdens de paasvakantie n.a.v. de nieuwe beslissingen van
de federale overheid
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Vaccinatiecentrum
© Alexandros Michailidis/
Shutterstock

VERSLAG

23 april 2021
Samengevoegde vragen om uitleg over een evaluatie van het subsidiebeleid en controles op de efficiëntie en het gebruik van de overheidsmiddelen door de gesubsidieerde organisaties, over de vzw We Love BXL, over
de evaluatie van de noodopvang tijdens de ‘paaspauze’ en over de opvang
in de paasvakantie – Vraag om uitleg over de beoogde verbetering van de
Nederlandstalige dienstverlening in de Brusselse vaccinatiecentra – Vraag
over de mogelijkheid tot het openstellen van groene ruimte aan kwetsbare Brusselaars
HOME
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VERSLAG

21 mei 2021
Samengevoegde interpellatie en vraag om uitleg over het capaciteitstekort
in het Nederlandstalig secundair onderwijs en over de inschrijvingsproblematiek in de Nederlandstalige scholen in Brussel – Vragen om uitleg over
de vaccinatiebereidheid van studenten van het Brussels Nederlandstalig
hoger onderwijs, over de nieuwe strategische visienota Cultureel Erfgoed
en over het zwembadproject op de Abattoir – Vraag over het samenwerkingsplatform van het Deeltijds Kunstonderwijs – Actualiteitsvraag over
de eerste echte meertalige basisschool
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18 juni 2021
Rekening voor het dienstjaar 2020 van de Raad en Rekening van het
Reservefonds – Vragen om uitleg over de focus die het College legt bij
de taalstimulering tijdens de speelpleinwerking van de VGC, over het rapport van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB), over de
hervorming van de schoolvakanties in het Franstalig onderwijs en over
de taalscreenings in het kleuteronderwijs – Vragen over de organisatie
van jeugd- en sportactiviteiten tijdens de zomervakantie, over de zomerscholen en over een potentiële samenwerking tussen de ‘Bûûmplanters’
en Brusselse scholen – Actualiteitsdebat over mogelijke sluitingen van de
consultatiebureaus van Kind en Gezin in Brussel

2 juli 2021
Wijziging van het Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de
Raad – Begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021 – Resolutie
over pleegzorginitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Vragen
om uitleg over de weerslag van de Vlaamse maatregelen op de Brusselse
inburgeringstrajecten en over de kinderopvang in Brussel – Vraag over het
Beleidsplan 2021-2025 van Muntpunt

Verslaggeving
Op de website en de Facebookpagina van de Raad kan iedereen live elke
plenaire vergadering volgen via streaming. De volledige tekst is telkens
terug te vinden in het Integraal Verslag.
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2. Commissievergaderingen
Tijdens de legislatuur 2019-2024 zijn er 6 vaste commissies geïnstalleerd.
Als gevolg van de pandemie werd er een gemeenschappelijke vergadering
georganiseerd tussen de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin en
de Commissie Onderwijs en Scholenbouw.
Er werd ook een gezamenlijke commissie bijeengeroepen van de
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Parlement francophone bruxellois en de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
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COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN & BEGROTING
EN STEDELIJK BELEID
VERSLAG

20 oktober 2020
De resultaten van het inspraak- en participatietraject Stadspiratie

VERSLAG

24 november 2020
Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2020 van de Raad

VERSLAG

Begroting voor het dienstjaar 2021 van de Raad
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VERSLAG

1 december 2020
Begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2020

8 december 2020
Vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2021

2 maart 2021
Voorstel van resolutie over het verhelpen van de aanhoudende taaldiscriminatie in de benoemingen bij gemeenten en OCMW’s in Brussel
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Vraag over de promotie van het Steunpunt Taalwetwijzer

8 juni 2021
Rekening 2020 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
rekening van het Reservefonds

VERSLAG

15 juni 2021
Studiebezoek aan de Vlaams-Brusselse Media

VERSLAG

22 juni 2021
Rekening voor het dienstjaar 2019

VERSLAG

Begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2021

VERSLAG

29 juni 2021
Investeringsplan 2021-2025
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Eenzaamheid in Brussel © Shutterstock
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COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT
VERSLAG

2 februari 2021
Goedkeuring dialoogrecht
COMMISSIE VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN

VERSLAG

VERSLAG

29 september 2020
Interpellatie over het gebrek aan ondersteuning voor mensen met een
beperking – Vragen om uitleg over het suïcidepreventiebeleid, over de
initiatieven in verband met het terugdringen van intrafamiliaal/huiselijk
geweld, over de ondersteuning van thuiswonende senioren en over de
voedselarmoede in Brussel

17 november 2020
Vraag om uitleg over de ondersteuning van de VGC aan het Huis voor
Gezondheid

VERSLAG

Discussienota over eenzaamheid in Brussel

VERSLAG

Voorstel van resolutie over pleegzorginitiatieven in het Brussels Gewest
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19 januari 2021
Vraag om uitleg over de afbouw van het basisondersteuningsbudget

VERSLAG

16 maart 2021
Hoorzitting over pleegzorg en jeugdhulp in Brussel

VERSLAG

VERSLAG
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VERSLAG

4 mei 2021
Interpellatie over de gebrekkige tweetaligheid van de Brusselse wachtdiensten – Vraag om uitleg over de stiltegebieden in het Brussels Gewest – Vraag
over de initiatieven die vanuit de VGC ondernomen en ondersteund worden in het kader van de vakantieparticipatie voor kwetsbare doelgroepen
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1 juni 2021
Voorstel van resolutie over pleegzorginitiatieven in het Brussels Gewest
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COMMISSIE VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW
VERSLAG

30 september 2020
Interpellatie over een nieuwe stand van zaken in het onderwijs in Brussel
en het horen van het werkveld – Vragen om uitleg over contactopsporing
door CLB’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over discriminatie bij
de inschrijvingsprocedures van kleuters in Nederlandstalige scholen, over
taalstimulerende projecten, over de heropstart van de scholen en over de
evaluatie van de zomerscholen – Vraag over de rol van de VGC voor het
duaal leren in Brussel

24
VERSLAG

VERSLAG

VERSLAG

VERSLAG

20 januari 2021
Vragen om uitleg over de vertrouwensbreuk tussen het Koninklijk
Conservatorium Brussel (KCB) en de Erasmushogeschool Brussel (EhB),
over maatregelen bij problematisch spijbelgedrag, over de kilometerheffing voor leerkrachten en gezinnen van leerlingen die naar en van Brussel
reizen, over het groot aantal Nederlandstalige kinderen dat in Brussel
geen school naar keuze vindt, over de stand van zaken van de leerkrachtenuitwisseling, over de evaluatie van de eerste drie jaren tweetalige
lerarenopleiding – Vraag over huiswerkklassen

3 februari 2021
Vragen om uitleg over de nieuwe corona-uitbraak in verschillende scholen
en over het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs in Sint-LambrechtsWoluwe

3 maart 2021
Vraag om uitleg over het plaatstekort in het Nederlandstalig onderwijs –
Vraag over de slinkende leerlingenaantallen in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) en over het online platform Brussel Vol Taal
Hoorzitting over de nieuwe accenten en realisaties in de werking van het
Onderwijscentrum Brussel
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VERSLAG

5 mei 2021
Vragen om uitleg over de dekolonisatie in het onderwijs aan de hand van
structurele samenwerkingen met middenveldorganisaties, over recente
cijfers van schoolverlaters, over het plan Digisprong, de toepassing ervan
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hoe digitalisering leerachterstand
kan verminderen, en over de taskforce leerachterstand – Vragen over de
evaluatie van het VALUE-project, over het fietsbeleid voor leerkrachten,
en over de organisatie en terbeschikkingstelling van studieruimtes voor
studenten in Brussel
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GEMEENSCHAPPELIJKE COMMISSIE VOOR WELZIJN,
GEZONDHEID EN GEZIN EN VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW
VERSLAG

19 januari 2021
Voorstel van resolutie over de toegang tot gratis hygiënische bescherming
COMMISSIE VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT

VERSLAG

VERSLAG

VERSLAG

VERSLAG

29 september 2020
Vragen over de evaluatie van de projectoproep Staycation, en over de
steun aan de cultuursector
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26 januari 2021
Vragen om uitleg over de gevolgen van het uitstel van de lancering van
het sportkadaster voor het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sportieve Brusselaar, en over de steun aan cultuurwerkers
die getroffen worden door de coronacrisis

23 februari 2021
Hoorzitting over Level 5, Jubilee, Permanent, Engament en individuele kunstenaars in het voormalige
Actirisgebouw

9 maart 2021
Vraag om uitleg over het Task Force Plan Atelier,
over nieuwe drempels voor het integratietraject,
en over het Lokaal Integratiebeleid en het project
CoNnect Brussel
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VERSLAG
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VERSLAG

25 mei 2021
Vraag om uitleg over de aanwending van de middelen van het Vlaamse noodfonds - Vraag over de 11 juliviering

13 juli 2021
Vraag om uitleg over de keuze tussen segregatie of inclusief beleid in de sportinfrastructuur in Brussel – Vraag over de werking van vzw JHOB

SAMENWERKING MET DE COMMISSIE VOOR BRUSSEL EN
DE VLAAMSE RAND EN DIERENWELZIJN
VERSLAG

VERSLAG
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7 oktober 2020
Uiteenzetting door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding over het Vlaams welzijns-,
gezondheids- en armoedebeleid
6 januari 2021
Uiteenzetting door vice-gouverneur Jozef Ostyn over het jaarrapport 2019
van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

VERSLAG

9 juni 2021
Rapport 2020 van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB)

VERSLAG

30 juni 2021
Hoorzitting over de werking van het Huis van het Nederlands

HOME
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Staten-Generaal WWZ © Jan Van Bostraeten

GEZAMENLIJKE COMMISSIE VAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE, HET PARLEMENT
FRANCOPHONE BRUXELLOIS EN DE RAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
VERSLAG

VERSLAG

6 oktober 2020
Voorstelling van de Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel door het
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (WWZ)

27 mei 2021
Hoorzitting over de laatste dak- en thuislozentelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2020)

HOME
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1. Activiteiten voor scholen en groepen
De educatieve programma’s van Puzzel Brussel kregen tijdens de coronacrisis een digitaal kleedje aangemeten. Om het contact met de scholen
niet te verliezen, hield de Raad een reeks digitale dialogen met jongeren
van het middelbaar onderwijs. Voor de kinderen van het basisonderwijs
vielen helaas heel wat activiteiten in het water. Pas op het einde van het
schooljaar vonden opnieuw enkele mini-kinderparlementen plaats.

Digitale dialoog met jongeren
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Op 17 november 2020 pakte Puzzel Brussel uit met de eerste denderende
digitale dialoog. Hoe ervaren jongeren de coronatijd? Dat wilden we graag
van hen horen. Tijdens een zinderende zoommeeting kaartten 22 leerlingen van het GO Atheneum Etterbeek hun lockdownzorgen aan en legden 3
raadsleden hun oor te luisteren. Het werd een bijzonder boeiende babbel.
BRUZZ maakte er een mooie reportage over.
REPORTAGE BRUZZ

Op 25 februari, 25 maart, 1 april en 7 mei 2021 volgden nog vier edities
met leerlingen van de Kunsthumaniora Brussel, het Sint-Jozefscollege in
Sint-Pieters-Woluwe, het Sint-Guido Instituut in Anderlecht en het SintPieterscollege in Jette. De raadsleden vroegen hen de oren van het hoofd.
Hoe loopt het op school? Wat vinden ze van de sfeer in de stad? Welke dingen missen ze het meest? En wat verwachten ze van de politieke wereld?
Na afloop waren jongeren en politici het roerend eens: het was fijn om
elkaar beter te leren kennen!
HOME
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Digitale dialoog
met senioren
Op 20 april 2021 vond een
digitale dialoog plaats tussen Brusselse senioren en
de Raad. Het ging om een
samenwerking met BOp, het
Brussels Ouderenplatform.
Hoe beleven 65-plussers de
coronatijd in een grootstad
als Brussel? Wat vinden ze van de maatregelen? Hoe kijken ze tegen de
vaccinaties aan? Voelen ze zich soms eenzaam? Dat wilden de raadsleden van
hen horen. Het resultaat was een verrassend open gesprek met emotionele
getuigenissen. Want ouderen zijn een kwetsbare groep in deze gezondheidscrisis, maar leggen ook veel veerkracht aan de dag.
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Parlementenwandeling
Puzzel Brussel stippelde een boeiende stadswandeling uit langs de verschillende parlementen in Brussel. Onderweg konden kinderen van de 5de en 6de
klas kennismaken met de werking van de democratie in België. De leerlingen van basisschool Pistache uit Schaarbeek mochten op 3 juni 2021 als
eerste proefkonijnen de wandeling uittesten. De parlementenwandeling
wordt ook het volgend schooljaar in het programmapakket opgenomen.

Mini-kinderparlement
Op 16 en 22 juni 2021 kwamen twee scholen
uit Vlaanderen op stadsklassen in Brussel. Voor
hen hielden we mini-edities van het kinderparlement. De leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar
basisonderwijs namen plechtig plaats op de
zitjes van de plenaire zaal. Ze voerden een vurig debat over Brussel en mochten ook op de
stoere stemknopjes drukken.

HOME
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2. Activiteiten voor het brede publiek
COVID-19 trok een streep door een pak activiteiten voor het brede publiek.
De Nieuwjaarsreceptie en het Irisfeest werden noodgedwongen afgeblazen. Maar de Raad bleef niet bij de pakken zitten en bedacht creatieve
alternatieven.
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Nieuwjaarswensen voor senioren
De dienstencentra van de VGC sloten door corona tijdelijk de deuren. De
Raad stak hen in de kerstperiode een hart onder de riem. Elk dienstencentrum kreeg een pakketje nieuwjaarskaarten en chocoladerepen. Die
werden huis-aan-huis bezorgd bij hun trouwe bezoekers. De Brusselse
senioren vonden op de kaart een telefoonnummer en mailadres om hun
coronazorgen aan de raadsleden toe te vertrouwen.

HOME
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Brussel Helpt!
Op 28 november 2020 organiseerde BRUZZ een grote spaghettislag voor
Brussel Helpt! De Raad wilde 200 borden spaghetti maken, die 10 € per
portie zouden kosten. Maar de tweede coronagolf gooide roet in het eten,
en BRUZZ blies de spaghettislag af.
Het bedrag van 2000 € belandde via een gulle schenking gelukkig
toch bij Brussel Helpt. De volledige opbrengst van de actie ging
naar de Babytheek Brussel. Dat is een uitleendienst voor babymateriaal. Kwetsbare ouders kunnen er leuke spullen lenen voor
hun piepjonge spruiten.
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Etalage-expo’s
Wie nood had aan een coronaproof vleugje cultuur, kon voor de ramen
van de Raad terecht. Binnenin het gebouw mochten helaas geen tentoonstellingen plaatsvinden, maar wel in de etalage! Van 9 december 2020 tot
12 februari 2021 kregen de leuke lockdownportretten van Sophie Lenoir
er een plekje. De fotografe doorkruiste Brussel op de fiets en maakte 450
bekoorlijke beelden van bewoners. Ze poseerden alleen of samen met
hun bubbel voor de voordeur.

HOME
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Tussen 25 februari en 12 april 2021 was
het de beurt aan de Brusselse kunstenaar
Colin Waeghe. Een reusachtig doek van
zijn hand fleurde de etalage op. Het filmische schilderij kreeg de naam “Heureux
qui comme Ulysse”.

Op 22 april 2021 gaven we het startschot
van “Rue DANS art”, een swingende collage-expo van Sam Geuens en Annemie
Maes, alias The Green Fairy. De ronkende
titel was niet alleen een knipoog naar de
Dansaertstraat, het kloppende hart van
de Nederlandstalige Brusselaars. Ook
het diepe gemis aan dans en cultuur in de
coronatijd zat erin verweven. De verrukkelijke collages over dansen, muziek en
feesten waren tot en met 11 juli 2021 te
bewonderen in de etalage van de Raad.
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Colin Waeghe

Collage-expo
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De studentenvereniging BRIK zocht overal in
Brussel prinsheerlijke plekken uit om rustig te
studeren. Ook de Raad was van de partij. Van
14 tot 23 december 2020, van 4 tot 29 januari
2021 en van 17 mei tot 30 juni 2021 zwaaide onze
voordeur open voor blokbeesten.
De rustige studieplekken van BRIK waren een
daverend succes. In het huis van de Raad kwamen elke dag gemiddeld 14 bollebozen coronaproof blokken. Dat brengt het totaal op 705
bezette plaatsen tijdens 60 dagen. Hopelijk hebben al die meesterbreinen ook schitterende examens afgelegd.

Hoog in het vaandel
De hele maand mei wapperde de regenboogvlag aan onze gevel om het project 'RainbowCity.
Brussels' in de verf te zetten. De Raad was lang
niet alleen, want in de hele stad doken prachtige
regenbogen op. Ze verspreidden een hoopvolle
boodschap voor de LGBTQI+ community.

HOME
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Blokbeesten gespot
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11 juli
Op de Vlaamse Feestdag hield de hoofdstad
een kleine maar fijne editie van Brussel Danst.
De Raad deed mee met een heerlijk divers
11 juli-programma.
De flonkerende spiegelzaal van het Brussels
Parlement was de ideale plek voor het 70ste verjaardagsfeest van Johan Verminnen. Bevriende muzikanten en prominenten zetten de zanger in de bloemen. Muntpunt tekende voor de
organisatie. Alle gesprekken en optredens
waren ook te beluisteren via de Radio 2-app.
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Enkele knappe projecten van de 22 gemeenschapscentra kregen een forum in het huis van
de Raad. Molenbeekse vrouwen poseerden met
zelfgemaakte hoofddeksels uit alle windhoeken
van de wereld op de foto-expo Hybrid Heads.
Het jonge collectief Estrade Magazine pakte uit
met poëzie en kunst. De intense youyoukreten
van Club Zaghareed weerklonken op het dakterras. Hanneke Paauwe bracht fantasievol kindertheater met de voorstelling Zeger. En het muziekensemble Schroothoop luisterde de toespraak
van de voorzitter op met eigenzinnige instrumenten gemaakt van afval. De 11 juli-viering was
een hartverwarmende afsluiter van een zittingsjaar dat overheerst werd door de pandemie.
BROCHURE 11 JULI
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CONTACT
Alle info over de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is te vinden
op de website: www.raadvgc.be
Wil je een vergadering bijwonen of een groepsbezoek brengen?
Stuur een mailtje naar: info@raadvgc.brussels
Je kan de Raad ook volgen op Facebook: www.facebook.com/raadvgc
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COLOFON
Dit jaarverslag kwam tot stand in opdracht van het Bureau
van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
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