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

