
 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

DE RAAD 

Plenaire Vergadering 

Agenda       
 

 
 

Vrijdag 28 januari 2022 vanaf 9u30 

 

Videoconferentie 

 
 

 

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

Gemeenschapscommissie – wijziging 

 

 Voorstel tot wijziging van Titel XIII en Bijlage IV, Bijlage II en artikelen 169 en 171 

van het Personeelsstatuut van de Permanente Diensten van de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie 

 

 Beraadslaging en stemming 

 

2. Samengevoegde vragen om uitleg en actualiteitsvraag (R.v.O., art. 59, 6 c) 

 

 

- Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, 

collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, over oplossingen voor het 

lerarentekort op korte termijn 

 

- Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende het lerarentekort in Brusselse scholen 

 

- Actualiteitsvraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende resultaten Teacher Tapp 

 

 

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

 

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

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

steunmaatregelen voor de cultuursector 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de voorrangsregels in scholen 

in de Vlaamse Rand 

 

- Vraag om uitleg van de Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende de komst van de eerste Nederlandstalige 

gemeenteschool in Elsene 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid, betreffende de stand van zaken uitvoering Armoedeplan VGC 



 

 

-   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, betreffende het taalcharter van vzw Vlaams-Brusselse Media 

 

-   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, betreffende de Vlaamse Brede Heroverweging 

 

- 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 consultatiebureaus 

 

 

4. Actualiteitsvraag (R.v.O., art. 60) 

 

-   Actualiteitsvraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende het fenomeen van lege 

brooddozen op school 

 

 

 



 

Datum van indiening: 10 januari 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Oplossingen voor lerarentekort op korte termijn 

 

 

In de pers luidt het Gemeenschapsonderwijs de alarmbel over het lerarentekort dat in het 

ganse GO! een 2.000 voltijdse lesopdrachten zou bedragen. 

 

We hebben het de laatste maanden ook reeds verscheidene keren gehad over het lerarentekort 

dat in Brussel, net als in andere grote Vlaamse steden, nijpender is dan de doorsneesituatie. 

 

Net als de minister van Onderwijs ben ik de mening toegedaan dat het grote knelpunt meer te 

maken heeft met de werkomstandigheden in de klas, het gebrek aan respect dat veel 

leerkrachten ondervinden van leerlingen, ouders en leidinggevenden dan om verloning. 

 

Uiteraard kan het College op dat vlak weinig ingrijpen hoewel men onder de noemer van 

“urban education” inspanningen doet die ook dat aspect zouden kunnen integreren. 

 

Daarnaast is er ook de problematiek van de quarantainemaatregelen waarbij personeel zonder 

of met lichte ziekteverschijnselen wordt thuisgezet. 

 

Gecombineerd leidt een en ander tot een grote ongerustheid in het onderwijsveld, ook in 

Brussel. 

 

We hebben reeds gesproken over maatregelen op de iets langere termijn.  

 

Wat kan en wil het collegelid samen met de bevoegde diensten doen om de komende weken 

er voor te zorgen dat het onderwijs in Brussel op voldoende leerkrachten of vervangend 

personeel in de klas kan blijven rekenen?  



 

Datum van indiening : 18 januari 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen tot de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp : Lerarentekort in het Brussels onderwijs 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte, 

 

Het schooljaar in september 2021 ging van start met een dramatisch lerarentekort. Midden 

oktober kwam u, als collegelid bevoegd voor Onderwijs, met de boodschap dat u het tekort 

zou halveren tegen eind 2022. Gepensioneerde zijinstromers aantrekken zou 1 van de opties 

zijn.  

 

Begin januari is het probleem niet gehalveerd, maar toegenomen. Bruzz schrijft dat het 

gemeenschapsonderwijs (GO!) in Brussel begin september nog op zoek was naar 130 

voltijdse leerkrachten, maar dat dat aantal begin januari is opgelopen tot 184. Concreet is er in 

het basisonderwijs van het GO! een tekort aan 140 leerkrachten in de 39 Brusselse scholen. 

Daarvan zijn er 82 openstaande vacatures en 58 langdurig afwezigen. In het secundair 

onderwijs kampen 10 van de 17 scholen met een lerarentekort. Ze hebben nood aan 44 extra 

leerkrachten. Daarvan zijn er 28 openstaande vacatures en 16 langdurig afwezigen. 

 

Ook het Katholiek Onderwijs voelt de druk van het lerarentekort. Gregory Dewit, directeur 

van het Katholiek Onderwijs Brussel Zuid (KOBZ), laat weten dat er in de 10 basisscholen 

momenteel 40 afwezige leerkrachten zijn. Dat gaat zowel om langdurig afwezigen als om 

openstaande vacatures. Ook in de andere katholieke scholengroepen is het tekort voelbaar. 

Bovenop de structurele tekorten, komt dan nog eens de afwezigheid door corona. 

 

Bij gebrek aan leraren worden turnleraren en zorgleerkrachten vaak voor de klas gezet. 

Ondanks alles wordt de steun van het OCB sterk geapprecieerd, maar het is vechten tegen de 

bierkaai. Bart Tuyteleers, directeur van scholengemeenschap Klaveren 7, noemde uw 

aankondiging om het lerarentekort te halveren “wishful thinking”. De situatie is ronduit 

dramatisch.  

 

Mijn vragen zijn de volgende: 

 

- Hebt u een zicht op het totale gebrek van leraren in het middelbaar, het lager en het 

kleuteronderwijs? 

- Hoe ver staat u met het actieplan dat werd aangekondigd? Wat zijn de pijlers van dat 

aciteplan? 

- Heeft u contact opgenomen met de Vlaamse minister van Onderwijs? 

- Hoeveel leerkrachten zijn als zijinstromers aan het werk gezet tijdens dit schooljaar?  

- Hoe verklaart u dat u een halvering van het lerarentekort aankondigde maar dat het tekort 

enkel is gegroeid? 

 

Dank u voor uw antwoorden, 

 

Jan Busselen 



 

Datum van indiening: 27 januari 2022 

 

Actualiteitsvraag van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Resultaten Teacher Tapp 

___________________________________________________________________________ 

 

Mijnheer het collegelid, 

 

Deze week verscheen in De Standaard een artikel over de resultaten van een onderzoek van 

de Arteveldehogeschool. De resultaten van bevragingen door de app ‘Teacher Tapp’ toonden 

aan dat op 21 januari 5 percent van de bevraagde leerkrachten aangaf dat hun school volledig 

dicht was.  

Indien er een extrapolatie zou worden gemaakt naar alle scholen in het Vlaams onderwijs zou 

dit betekenen dat de piek inzake sluitingen, tot nu toe in november en december overtroffen 

wordt in januari. 

 

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Beschikt u over de gegevens uit de app Teacher Tapp voor de Brusselse scholen? Kunt 

u de cijfers van de Vlaamse overheid  toelichten inzake coronabesmettingen, (gedeeltelijke) 

schoolsluitingen in het Brusselse door quarantaineregels en eventuele acute lerarentekorten?  

- Heeft uw administratie of OCB veel vragen gekregen of bezorgdheden van scholen, 

ouders, etc. over de quarantaineregels en schoolsluitingen? 

- Hoe bent u in contact met het onderwijsveld om hen tijdens deze moeilijke periode te 

ondersteunen? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

Bianca Debaets 

 



 

Datum van indiening: 22 december 2021 

 

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

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De steunmaatregelen voor de cultuursector 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

De cultuursector is in Brussel een noodzakelijke hefboom met een enorm toeristisch 

potentieel errond, van horeca tot dagjes- en verblijfstoerisme, uiterst belangrijke economische 

sectoren in onze stad. Ik ben dan ook zeer verheugd dat de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering door de aanhoudende Covid-19-crisis waarin nog steeds belangrijke beperkingen 

van kracht zijn, beslist heeft voor de derde keer de cultuurwerkers te ondersteunen met een 

premie. 

 

Op 7 november 2021 weerklinkt op Bruzz een noodkreet van #soundofsilence, het 

gezamenlijk initiatief van de sector. De evenementensector ziet het aantal boekingen slinken 

nu het coronavirus in ons land aan een nieuwe opmars bezig is. Gaan de statistieken omhoog, 

dan gaat het aantal boekingen omlaag. Voor de derde keer in twee jaar tijd zien ze hun 

agenda's stilletjesaan leeglopen. 

 

Nochtans mochten, toen zeker, evenementen gewoon doorgaan. Dat kan bovendien op een 

bijzonder veilige manier, met maatregelen die hun nut en hun veiligheid hebben bewezen; dat 

benadrukt ook de sector. 

 

Net als #soundofsilence vind ik ook dat we mensen moeten oproepen om events te blijven 

bijwonen en initiatiefnemers aanmoedigen om ze te blijven organiseren. We mogen geen 

angst en paniek zaaien, daar heeft niemand na twee jaar nog een boodschap aan. 

 

In dat verband heb ik net als voor uw Brusselse collega mevrouw Barbara Trachte, de 

volgende vragen: 

 

 Bent u van plan, als bevoegd collegelid voor Cultuur, in te zetten op het 

sensibiliseren/communiceren om de mensen op te roepen om events te blijven 

bijwonen en om initiatiefnemers te blijven aanmoedigen om ze te blijven organiseren? 

 Zo ja, kunt u nader ingaan op het sensibiliseren? Wat, wie, hoe? Concretiseren? 

 Het Overlegcomité besliste zonet om bioscopen, theaters en concertzalen te sluiten. Alweer 
een stevige dreun voor onze lijdende cultuursector. Welke inspanningen kan de sector van u 
verwachten? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

 

Khadija Zamouri 

 



 

Datum van indiening: 20 december 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De voorrangsregels in scholen in de Vlaamse Rand 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

In Bruzz van 16 december 2021 kunnen we lezen dat Vlaams minister van Onderwijs Ben 

Weyts voorrangsregels wil invoeren op scholen in de Vlaamse Rand voor lokale inwoners. 

Nederlandstalige kinderen zullen voorrang krijgen voor scholen in de Rand. 

 

De Vlaamse Regering kondigde aan dat ze de grote toestroom aan Brusselaars op scholen in 

de Vlaamse Rand een halt wil toeroepen. Om dat te doen, wil de Vlaamse Regering vanaf het 

schooljaar 2023-2024 basisscholen de mogelijkheid geven om leerlingen uit de eigen 

gemeente voorrang te geven.  

 

In het secundair onderwijs wil de Vlaamse Regering 70 procent van de plaatsen 

voorbehouden voor leerlingen die vanaf hun derde onafgebroken Nederlandstalig onderwijs 

gevolgd hebben of die sinds hun verhuizing naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben 

voor Nederlandstalig onderwijs. 

 

In Brussel bestaan al dergelijke voorrangsregels: hier wordt de voorrang voor leerlingen met 

Nederlandskundige ouders uitgebreid van 55 naar 65 %. Om voor die plaatsen in aanmerking 

te komen, moet een van de ouders een Nederlandstalig diploma óf een taalattest Nederlands 

(B2) hebben. 

 

Bij deze gegevens heb ik de volgende vragen voor u, mijnheer het collegelid: 

 

 De minister spreekt over toestromen van leerlingen… Hebt u een idee over hoeveel 

leerlingen het gaat die van Brussel naar de Rand schoollopen en omgekeerd? 

o Hoe weerhouden deze 2 pendelprocessen zich tegenover elkaar? 

 

 Zal dit een weerslag hebben op gezinnen die Franstalig/meertalig zijn, maar bewust 

kiezen voor Nederlandstalig onderwijs? 

 

 De onderwijs“kwaliteit” in de Rand komt onder druk te staan, zegt de Vlaamse 

minister.  

o Haalt meertaligheid of het proces ernaartoe de kwaliteit van een school 

omlaag? 

o Kan u dat als collegelid, bevoegd voor Nederlandstalig onderwijs in Brussel, 

beamen door de ervaring bij ons? 

o Is meertaligheid een zwakte of een opportuniteit in ons onderwijs? 

 

 Welke weerslag zal dit hebben op onze Brusselse leerlingen die al schoollopen in de 

Rand? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden. 

 

 

Khadija Zamouri 

 



 

Datum van indiening: 10 januari 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Sven Gatz, collegelid 

bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: De komst van de eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Elsene krijgt een eerste Nederlandstalige gemeentelijke basisschool, die in september 2025 

moet openen in de Graystraat. De huidige Franstalige gemeenteschool op de locatie zal 

verhuizen, opdat de hele site kan gerenoveerd worden vanaf januari 2024. Er komen klassen 

voor 250 leerlingen, een moestuin, een sporthal en een groene speelplaats op het dak. In de 

pers lazen we dat het collegelid over de financiering van het dossier met de Nederlandstalige 

schepen Els Gossé een princiepsakkoord heeft gesloten. Totale kostprijs is 5,8 miljoen euro. 

Er is een dossier voor cofinanciering ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap en VGC. 

 

De komst van een eerste Nederlandstalige gemeenteschool in Elsene is heel goed nieuws. We 

zijn opgelucht dat het deze keer niet bij aankondigingspolitiek blijft en dat er actie wordt 

genomen. Regelmatig benadrukken we dat de gemeenten ook hun verantwoordelijkheid 

hebben als facilitator en inrichtende macht van het onderwijs in Brussel. Vandaag zijn er naast 

Elsene nog zes gemeenten (Etterbeek, Ganshoren, Oudergem, Sint-Gillis, Ukkel en 

Watermaal-Bosvoorde) die geen Nederlandstalig gemeenteonderwijs aanbieden. Dat is een 

spijtige zaak, gezien de grote vraag naar Nederlandstalige scholen in Brussel, ook in Elsene. 

Uit cijfers blijkt dat zeventig procent van de ouders in Elsene die voor het Nederlandstalig 

onderwijs kiezen, een school buiten de gemeente kiezen, precies omdat er weinig 

Nederlandstalige scholen zijn in Elsene. 

 

Ik maak me wel een beetje zorgen om de veiligheid van de kinderen. De Graystraat is enorm 

druk en trekt vele auto’s aan door de aanwezigheid van een tankstation en drie supermarkten. 

Dat is nu eenmaal een bijna onvermijdelijk gevolg van het leven in de stad, maar het is toch 

een aspect dat extra aandacht verdient. 

 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Kunt u een stand van zaken geven over het dossier? 

 Is er in de gesprekken met de gemeente speciale aandacht geweest voor de 

verkeersveiligheid in de straat? 

 Hoeveel van de 5,8 miljoen euro zou voor rekening van de VGC zijn? 

 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 



 

Datum van indiening: 5 januari 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid 

 

Onderwerp: Stand van zaken uitvoering Armoedeplan VGC 
___________________________________________________________________________ 

 

Mevrouw de collegevoorzitter, 

 

Op vrijdag 8 januari 2021 wijdde de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de 

ochtendvergadering aan de bespreking en goedkeuring van het kinderarmoedebestrijdingsplan 

2021-2025 dat de VGC wenste in te dienen bij de Vlaamse overheid ter verantwoording van 

een jaarlijkse subsidie van 220.500 euro. Daarbij werd gesteld door de collegevoorzitter: “Er 

is niet alleen dit plan, we willen ook dat de VGC de tussenschakel wordt die de andere 

overheidsinstellingen samenbrengt, zodat Vlaanderen en de VGC niet elk een eigen beleid 

voeren. Daarom enten we het algemene armoedeplan van de VGC, dat we hier zullen 

voorstellen, op het gecoördineerde gezondheids- en welzijnsplan van de GGC, Brussels takes 

care, dat tegen mei 2021 klaar moet zijn. Dit is dus niet alles wat de VGC doet, want er volgt 

nog een belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding.” 

 

Bij de voorstelling van de Beleidsverklaring 2021-2022 op vrijdag 3 december 2021, stelde de 

collegevoorzitter: “De strijd tegen armoede loopt als een rode draad door het Strategisch 

meerjarenplan van de VGC. Dit werkjaar starten we de uitvoering van het VGC-Armoedeplan 

waarvoor we onze adviesraden en armoedewerkingen uitvoerig hebben bevraagd.” 

 

We zijn op dit moment reeds in de tweede helft van de legislatuur én al vijf maanden ver in 

het werkjaar 2021-2022, maar het GGC-plan Brussels takes care of het algemene 

Armoedeplan van de VGC voor deze legislatuur vind ik weliswaar niet terug. 

 

Op de website van de VGC vind ik wel een Visietekst armoedebestrijding (collegebesluit nr. 

20132014-0060 van 27 maart 2014) terug: deze tekst positioneert het armoedebeleid van de 

VGC ten aanzien van zowel het Vlaamse als van het Brusselse armoedebestrijdingsbeleid. 

 

Vandaar dat ik volgende vragen voor u heb: 

 

 Kunnen we het in januari 2021 aangekondigde algemene Armoedeplan van de VGC 

ontvangen en bespreken in deze Raad? Is het document ergens online beschikbaar? 

Welke werven van het VGC-Armoedeplan zijn reeds begonnen en welke worden dit 

jaar opgestart? Wat is de timing per doelstelling? Kunt u meedelen hoeveel middelen 

per beleidsdomein of per collegelid voor armoede wordt uitgetrokken, aangezien ik er 

van uitga dat dit plan transversaal werkt? Welke groei stelt dit voor per beleidsdomein? 

 

 Heeft het VGC-College de ambitie vastgelegd om via dit plan nog steeds de verbinding 

te maken tussen de plannen van de andere overheden die vanuit hun specifieke 

bevoegdheden ook actief zijn inzake armoedebestrijding in onze hoofdstad? Kunt u 

meedelen wat de adviezen waren van de betrokken adviesraden en armoedewerkingen 

op dit algemene Armoedeplan? Hoe werd hiermee rekening gehouden met de finale 

versie? 



 

 Welke bijdrage levert of heeft de VGC geleverd in het kader van Brussels takes care? 

Welke afstemming gebeurde daarover met de Vlaamse Gemeenschap? En in welke 

mate kennen deze bijdragen hun neerslag in het plan van de GGC? In hoeverre 

beschouwt u het plan van de GGC als overlegd en afgestemd met de plannen van de 

Vlaamse Gemeenschap en de VGC? 

 

 De Vlaamse Regering keurde op 25 september 2020 het Vlaams actieplan 

armoedebestrijding 2020-2024 goed. Welke van de door de Vlaamse overheid bepaalde 

strategische doelstellingen onderschrijft het College en welke concrete acties, eventueel 

met een vertaalslag naar Brussel, onderzoekt u of heeft het College reeds beslist vorm te 

geven? Hoeveel middelen per actie worden er uitgetrokken?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Bianca Debaets 

 

 



 

Datum van indiening: 10 januari 2022 

 

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 

 

Onderwerp: Het taalcharter van vzw Vlaams-Brusselse Media 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Vlaamse Regering hecht veel belang aan het Nederlands als verbindende kracht in Brussel 

vanuit Vlaanderen. De vzw Vlaams-Brusselse Media - kortweg Bruzz, die gesubsidieerd 

wordt door zowel de Vlaamse Gemeenschap als de Vlaams Gemeenschapscommissie, 

fungeert hierin als een belangrijke bondgenoot. 

 

In navolging van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering, het VGC-

college en de vzw Vlaams-Brusselse Media, diende het Vlaams-Brusselse medium Bruzz een 

coherent taalbeleid te ontwikkelen. Er werd aan Bruzz gevraagd een taalcharter op te maken. 

Dit document heeft ondertussen het levenslicht heeft gezien. 

 

Bruzz werkt in een heel specifieke, een zeer diverse, talige omgeving. In de 

beheersovereenkomst werd dan ook uitdrukkelijk afgesproken dat Bruzz meertalige 

redactionele elementen kan inzetten, maar – belangrijk – waarbij meertaligheid geen doel op 

zich is, maar een middel om mensen dichter te brengen bij het Nederlandstalige en Vlaamse 

netwerk in Brussel, en ook om mensen aan te trekken tot die berichtgeving. 

 

Ondertussen is de edito van het weekblad, die aanvankelijk in het Nederlands was, 

overgeschakeld naar een drietalige. We zien dat men dit als aanleiding neemt om uiteindelijk 

de meertaligheid voort te zetten. Ik heb nog nooit in enige Franstalige krant ook maar één 

artikel in het Nederlands gelezen. Die openheid bestaat daar jammer genoeg niet. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 Het kabinet van de collegevoorzitter was betrokken bij de gesprekken tussen het 

kabinet van de Vlaamse Brusselminister en Bruzz over het taalcharter. Wat zijn de 

bijkomende aandachtspunten die moeten worden opgenomen in het taalcharter? 

 Hoe evalueert het College het taalbeleid bij Bruzz? 

 Onderschrijft het College ook het idee dat meertaligheid geen doel op zich is, maar 

een middel om mensen dichter te brengen bij het Nederlandstalige en Vlaamse netwerk in 

Brussel?  

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord.  

 

 



 

Datum van indiening: 10 januari 2022 

 

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 

 

Onderwerp: De Vlaamse Brede Heroverweging 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

De voorbije tien maanden is door tientallen experten en de Vlaamse administraties een 

diepgaande analyse gemaakt van de Vlaamse begroting: de zogenaamde ‘Brede 

Heroverweging’. Het moet de noodzaak en de efficiëntie van de 50 miljard euro aan Vlaamse 

uitgaven stelselmatig in kaart brengen. Het probleem in dit land – en zeker in dit Gewest – is 

dat we te vaak vanuit de overheid via een subsidie dingen proberen op te lossen. 

 

De paradigmaverschuiving is ongezien. Bij de begrotingsopmaak vertrekt men immers nog te 

vaak van het historische budget terwijl bij de heroverweging de filosofie heerst dat de 

overheid zichzelf constant in vraag moet stellen. Het kadert in de bredere mentaliteitsshift 

waar we met de prestatiebegroting naartoe moeten werken: uitgaven meer op hun 

daadwerkelijk resultaat in plaats van vooral op hun intentie beoordelen. 

 

Het is de bedoeling dat elke administratie elke uitgave tegen het licht houdt om te zien of ze 

concreet tegemoetkomt aan een beleidsprioriteit. Bij de Nederlandse overheid is het een 

traditie om zijn uitgaven elke legislatuur door te lichten. 

 

Zo’n 26 miljard is ondertussen doorgelicht. Bij veel uitgaven worden vraagtekens geplaatst 

omdat het nut ervan twijfelachtig is, of omdat de taak beter wordt overgelaten aan de 

privésector of de lokale besturen. Sommige uitgaven leiden zelfs tot administratieve overlast 

en ongewenste neveneffecten. 

 

Het doel van de heroverweging is niet louter een besparingsronde. Het moet tot een 

cultuuromslag leiden. Een proefproject over de zin en onzin van dienstencheques toont dat het 

om meer gaat dan besparingen zoeken: zo blijkt uit een analyse dat dienstencheques niet enkel 

zwartwerk tegengaan, werk en gezin beter combineerbaar maken en mensen met een moeilijk 

arbeidsprofiel op de arbeidsmarkt krijgen, maar ook zorgt dat 75-plussers nog even thuis helpt 

wonen. 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

 In welke mate licht het College de uitgaven door om na te gaan of ze concreet 

tegemoetkomen aan de beleidsacties en -prioriteiten? 

 Over welke nodige controle-instanties en -procedures beschikt het College en haar 

diensten om na te gaan of subsidies efficiënt en effectief besteed worden? 

 De VBH verloopt samen met de invoering van een subsidiedatabank. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest heeft reeds een subsidiedatabank, zij het nog niet volledig. In welke 

mate beschikken het College en de diensten over een register met subsidies die de VGC 

uitgeeft? 

 

Ik dank u alvast voor uw antwoord. 



 

Datum van indiening: 19 januari 2022 

 

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: Consultatiebureaus  

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Eind vorig jaar werd het basisaanbod preventieve gezinsondersteuning in Brussel hervormd. 

Die hervorming heeft natuurlijk een concrete impact op de werking van de verschillende 

aanbodsvormen en organisatoren van preventieve gezinsondersteuning.  

Zo zal de wijze waarop de consultatiebureaus werken vanaf 2023 veranderen. Hun subsidies 

zullen voortaan via 1 centrale partner, het Huis van het Kind Brussel, worden uitbetaald. De 

werking van de consultatiebureaus zal ook door het nieuwe Huis van het Kind worden 

gecoördineerd. Ik hoor evenwel dat er de voorbije jaren al geen coördinator was voor de 

consultatiebureaus van Sint-Gillis, Vorst en Ukkel. Onder het nieuwe regeringsbesluit is dit 

gecentraliseerd binnen het Huis van het Kind. 

 

*** 

 

Graag had ik u hieromtrent volgende vragen gesteld: 

 

 Hoe evalueert u de hervorming van de preventieve gezinsondersteuning? Hoe zijn de 

gesprekken om hiertoe te komen, verlopen? 

 

 Welke accenten zal de VGC, gelet op dit nieuwe regelgevende kader, de komende 

jaren leggen? 

 

 Hoe komt het dat er al jaren geen coördinator is voor de consultatiebureaus van Sint-

Gillis, Vorst en Ukkel? Waarom is dit niet actiever opgevolgd vanuit de VGC?  

 

 



 

Datum van indiening: 27 januari 2022 

 

Actualiteitsvraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd 

voor Onderwijs en Scholenbouw 

 

Onderwerp: Fenomeen van lege brooddozen op school 

___________________________________________________________________________ 

 

Beste collegelid, 

 

In een artikel van HLN las ik met grote belangstelling dat de Universiteit Gent een onderzoek 

gaat lanceren naar de inhoud van brooddozen van kinderen, aangezien deze maar al te vaak 

leeg zijn. 

 

Dit is een trieste realiteit die we ook in Brussel tegenkomen: elke dag gaan kinderen met een 

lege brooddoos naar school. De redenen hiervoor zijn divers, gaande van stijgende 

schoolfacturen, familiedrama's en de toenemende armoede in Brussel, waardoor steeds meer 

ouders niet in staat zijn hun kinderen een gezonde, evenwichtige maaltijd mee naar school te 

geven. U weet ongetwijfeld dat een kind met een lege maag of slechte voeding bijzonder 

slecht is voor de leer- en concentratieprestaties van dat kind. Laat staan dat ze ten volle zich 

kunnen ontplooien en amuseren.  

 

Wij pleiten al langer voor gezonde schoolmaaltijden voor alle kinderen, gratis voor  gezinnen 

die het niet kunnen betalen. Met de steun van de overheid kunnen scholen echt een bijdrage 

leveren in het aanpakken van een van de meest schrijnende symptomen van kinderarmoede. 

Onze fractie is zeer tevreden dat u samen met uw collega’s in het College actie heeft 

ondernomen door een subsidielijn van ruim 750.000 euro ook open te stellen voor scholen om 

tussen te komen in kosten voor onder andere schoolmaaltijden.  

 

U gaf vorig jaar evenwel aan dat nog niet veel scholen van deze mogelijkheid gebruik hebben 

gemaakt. Daarbij komt dat op het terrein eerder een omgekeerde beweging bezig is. Op een 

vraag van ons antwoordde u dat sommige scholen de door Corona afgevoerde maaltijden nog 

steeds niet terug hadden ingevoerd. Op een vraag van Hannelore Goeman antwoordde Vlaams 

minister Ben Weyts enkele dagen geleden zeer ontwijkend: er wordt volgens hem nu al 

genoeg gedaan. Met zo’n houding worden de brooddozen al helemaal niet beter gevuld. 

 

We zijn er ons goed van bewust dat het onderwijs de armoedeproblematiek niet kan oplossen 

en er al heel veel van hen verwacht wordt. Maar als de overheid helpt met budget en 

ondersteuning, kunnen we hier wel zeer concreet de kansen van heel veel Brusselse jongeren 

verbeteren.  

 

Vandaar mijn vragen:  

 De vaststelling van de Ugent is terecht. De cijfers zijn te versnipperd. Heeft de VGC 

contact met de Ugent om te waken dat ook Brusselse scholen aan bod komen en te bekijken of 

dezelfde oefening ook op het niveau van het gewest kan gebeuren? 

 Hoeveel scholen hebben ondertussen een subsidie aangevraagd bij de VGC voor 

tussenkomst voor schoolmaaltijden? Plant u hierover meer communicatie zodat scholen weten 

dat de optie er is? Er wordt veel verwacht van onze scholen, ze kunnen dit niet alleen. Welke 

ondersteuning kan de VGC geven?  

 Ik hoop ook dat u uw collega’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt aansporen 

om samen actie te ondernemen. Heeft u contact hierover gehad met Brussels minister Alain 

Maron die bevoegd is voor armoedebestrijding én het Good Food-programma van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wordt er gewerkt aan pistes om het aanbod aan maaltijden 

voor scholen te vergroten en verbreden, bv in samenwerking met de sociale economie? 


