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COMMISSIE VOOR ALGEMENE ZAKEN, FINANCIËN & BEGROTING EN STEDELIJK BELEID 

 

Dinsdag 15 maart 2022, om 14.00 uur 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Lombardstraat 69 – zaal 206 

 
 

Voorzitter: De heer FOUAD AHIDAR 

 

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

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid, en aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Gemeenschapscentra, over de regierol van de VGC in het nieuwe inburgeringstraject 

in Brussel met het oog op de verplichting op 1 april 2022 

 

- Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

beleid, betreffende de hervorming van de Brede School 

 

2. Regeling van de werkzaamheden 

 

 

 
Samenstelling van de commissie 

 
Vaste leden 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Arnaud Verstraete 

De heer Mathias Vanden Borre 

De heer Guy Vanhengel 

De heer Fouad Ahidar 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Lotte Stoops 

De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Gilles Verstraeten 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Els Rochette 

 

  



 

Datum van indiening: 14 februari 2022 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

en aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en 

Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: De regierol van de VGC in het nieuwe inburgeringstraject in Brussel met het 

ook op de verplichting op 1 april 2022 
___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

Geacht collegelid, 

 

De inburgeringstrajecten voor nieuwkomers in Brussel zijn al sinds 2019 vastgelegd in een 

samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Cocof en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC). Het gaat om verplichte taallessen Frans of Nederlands en een 

cursus in maatschappelijke oriëntatie. 

 

Deze trajecten moesten al op 1 januari 2020 starten, maar die richtdatum is al 4 keer uitgesteld. 

In december 2021 zei uw collega binnen de GGC, Brussels minister Alain Maron, dat de 

trajecten pas op 1 april 2022 zouden starten in plaats van op 1 januari. 

 

Ik weet dat u als VGC-collegevoorzitter een hart draagt voor elke nieuwkomer en vooral als die 

die geïnteresseerd is in onze Nederlandstalige structuren. In het VGC-Bestuursakkoord 2019-

2024 lezen we dat de VGC nieuwkomers wilt toeleiden naar opleiding en werk, vrije tijd en 

vrijwilligerswerk. 

 

De VGC neemt, als plaatsvervangend lokaal bestuur, een regierol op binnen het 

Integratiebeleid. Dat blijkt uit uw antwoord op mijn vraag in 2020. Dat betekent dat de VGC 

voor de uitwerking, sturing, afstemming en uitvoering van het inclusieve Integratiebeleid zorgt, 

en daarvoor de relevante actoren coördineert en de doelgroep van het Integratiebeleid en hun 

organisaties bij dat beleid betrekt. 

 

De VGC krijgt ook in de vierde pijler een duidelijke regierol van de Vlaamse bevoegde minister 

met name: “De VGC doet in Brussel wat de lokale besturen in Vlaanderen voor inburgering 

doen: de regisseur zijn. De vierde pijler wordt breed opgevat en gaat niet enkel over 

buddysystemen. De VGC speelt met haar beleidsdomeinen en haar netwerk een belangrijke 

rol.” 

 

In dat verband heb ik de volgende vragen: 

 

In uw antwoord op mijn vorige vraag wist u mij te vertellen dat “de vierde pijler, zoals 

vooropgesteld in het decreet, sowieso maatwerk zal vergen in Brussel. Ook de financiële 

aspecten moeten nog verder onderzocht worden”, zeker gezien de expliciete rol die hiervoor 

wordt toegedicht aan de lokale besturen, in Brussel de VGC. 

 

- Kan u toelichten hoe ver u staat in het onderzoeken van de financiële aspecten? 

 

De vierde pijler wordt breed opgevat. De VGC speelt met haar beleidsdomeinen en haar 

netwerk een belangrijke rol.  

 

- Kan u toelichten hoever het staat met de invulling en het maatwerk dat specifiek is voor 

onze Brusselse context? 



 

Met Masir Avenir zet BON in op inburgering op maat en langdurige begeleiding voor jonge  

nieuwkomers in Brussel. Uit uw antwoord begreep ik dat het uitbouwen van een breder netwerk 

voor de jongeren het uitgangspunt is en dat u deze praktijken grondig in kaart wilt brengen, 

versterken, verdiepen en verbreden waar mogelijk. 

 

- Kan u hier een stand van zaken geven, wetende dat de verplichting binnen een paar 

maanden een feit is?  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Khadija Zamouri 

 

  



 

Datum van indiening: 16 februari 2022 

 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

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

 

Onderwerp: Hervorming van de Brede School 

___________________________________________________________________________ 

 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Brede Scholen zijn scholen die alles inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor kinderen 

en jongeren door samen te werken met de buurt, ouders en organisaties. Deze geïntegreerde 

aanpak is een succesvol concept. Geen enkele Brede School is dezelfde omdat haar werking 

mee wordt bepaald door de context waarbinnen ze functioneert. Iedere Brede School, of ze nu 

wordt aangestuurd door een school die haar werking verbreedt en daar anderen bij betrekt, of 

opereert als netwerk met aansturing vanuit de buurt, heeft in de praktijk haar eigen potentieel 

en uitdagingen. Er zijn 29 Brede Scholen in Brussel. Hun coördinatoren werken samen via het 

‘Platform Brede School Brussel’ dat deel is van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en als 

doel heeft de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de Brede Scholen te bewaken. 

Het OCB voorziet een vormingsaanbod in groep en coaching op maat. 

 

Het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 bevat de ambitie een participatief traject op te zetten 

om een nieuw beleids- en subsidiekader uit te tekenen voor de Brede Scholen. Tijdens de 

bespreking van het budgettaire Meerjarenplan op 7 december 2021 verklaarde u dat het 

hervormingstraject van de Brede School “een tijd geleden opnieuw is opgepikt”. U voegde het 

volgende toe: “De ondersteuning moet worden versterkt, er moet een helder opdrachtenkader 

en statuut voor de coördinatoren komen. Verder moet worden bekeken hoeveel scholen er zijn 

per coördinator.” U besloot met de ambitie “het model aan zo veel mogelijk Nederlandstalige 

scholen aan te bieden via een groeipad”.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Kunt u een update geven over de hervorming? Wanneer is het hervormingstraject 

opnieuw opgepikt? Wanneer moet de hervorming af zijn? 

 

 Hoe zal de ondersteuning worden versterkt? Zal het OCB hiervoor meer middelen 

krijgen? Wat bedoelt u precies met een ‘groeipad’? 

 

 Hoe verloopt het overleg met de Vlaamse Regering? Hoe vaak wordt er overlegd? 

Welke andere Brusselse actoren worden betrokken? 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

 


