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

Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet,
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de
11 juliviering

- 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 beoogde inkanteling van bepaalde diensten van de Franse
Gemeenschapscommissie in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
impact daarvan op de VGC
-

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk
beleid, betreffende pleegzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende het aantal kinderen met
zorgnoden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
-

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, betreffende regelluwe proefprojecten
Nederlandstalig onderwijs in Brussel

2. Actualiteitsvragen (R.v.O., art. 60)
-

Actualiteitsvraag van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, met betrekking tot de
concertwerking van de Vaartkapoen

-

Actualiteitsvraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet,
collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, betreffende de
organisatie van sportkampen en jeugdactiviteiten tijdens de zomervakantie

-

Actualiteitsvraag van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den
Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en
Stedelijk beleid, betreffende de principiële subsidiebeslissing voor het Huis van het
Kind Brussel

Datum van indiening: 1 juni 2022
Vraag om uitleg van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra
Onderwerp: De 11 juliviering
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
11 juli, de hoogdag voor Vlamingen in Brussel, komt snel dichterbij en het is dus tijd voor
een traditionele vraag betreffende de Vlaamse feestdag. De voorbije twee jaar hebben we de
feestdag vanwege de pandemie immers niet kunnen vieren zoals het hoort. Het belang van die
dag mag niet onderschat worden. Er staan altijd heel wat activiteiten op het programma die de
band tussen Vlaanderen en zijn hoofdstad in de kijker willen zetten en ook versterken.
In 2020 vroegen 17 gemeenten een subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan
voor de organisatie van de 11 juliviering. Enkel Koekelberg en Etterbeek organiseerden toen
geen viering: voor de niet-deelname verwees de eerste naar de coronamaatregelen, de
beweegredenen van de tweede gemeente zijn me onbekend.
Voor 2021 vroegen 20 gemeenten of deelgemeenten van de Stad Brussel de subsidie aan.
Koekelberg was opnieuw van de partij. Ik ga ervan uit dat Etterbeek opnieuw geen viering
heeft georganiseerd vorig jaar.
Elk jaar voorziet de VGC een budget van 19.500 euro ter ondersteuning van gemeenten of
gemeenschapscentra die een lokale 11 juliviering willen organiseren. De gemeenten en
gemeenschapscentra vragen hun subsidie aan via het jaarlijks voortgangsrapport, in te dienen
voor 1 april.
Ik hoop dat de VGC meer doet dan louter een subsidie te voorzien. Het is belangrijk om 11
juli aan te grijpen als het moment om de aanwezigheid en de meerwaarde van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel te benadrukken.
In dat verband heb ik de volgende vragen:
 Welke gemeenten hebben hetzij via het gemeenschapscentrum, hetzij via de
gemeentelijke cultuurdienst een subsidie voor de 11 juliviering voor dit jaar
aangevraagd in het jaarlijks voortgangsrapport? Graag een overzicht.
 Zijn er gemeenten die niet op tijd hun aanvraag hebben ingediend? Zo ja, welke
gemeenten en hebben zij alsnog een subsidie verkregen van de VGC?
 Is het bedrag van 19.500 euro ook van toepassing voor dit jaar? Zo ja, is dat nog
voldoende, gezien de inflatie zich ook zal laten voelen bij de organisatoren van 11
julivieringen?
 Zullen er extra inspanningen gedaan worden nu we voor het eerst sinds de pandemie
een 11 juliviering kunnen beleven in normale omstandigheden?
 In welke mate werkt Muntpunt meer samen met Vlaamse media rond de 11
juliviering?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Datum van indiening: 20 mei 2022
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk
beleid
Onderwerp: De beoogde inkanteling van de bepaalde diensten van de Franse
Gemeenschapscommissie in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de
impact daarvan op de VGC
___________________________________________________________________________
Mevrouw de collegevoorzitter,
Eind april kondigde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de ambities voor de tweede helft
van de legislatuur aan. In deze aankondiging werd ook een nieuwe richting voor een aantal
gemeenschapsbevoegdheden uitgesproken, wat verpakt werd als een plan voor
gezondheidspromotie 2023-2027 en een actieplan voor de bestrijding van armoede en sociale
ongelijkheid inzake gezondheid.
“De verschillende Brusselse regeringen – de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC) en de Franse en Vlaamse Gemeenschapscommissie (Cocof en VGC) – zullen hun
complementaire bijdragen bundelen”, luidde het in de mededeling. Voorts is de Regering van
plan stappen te zetten in “de harmonisering van het welzijns- en gezondheidsbeleid voor het
hele gewest”, waarvoor een tijdschema is vastgelegd voor “de overdracht van bepaalde
steunmechanismen en diensten van de Cocof naar de GGC”. Het gaat in het bijzonder om de
individuele hulp en steunmaatregelen voor de tewerkstelling van personen met een handicap
en de onthaalcentra voor nieuwkomers.
Gezien dat er nog wat onduidelijkheden zijn, stel ik u graag de volgende vragen:
 Wat is de betrokkenheid van en de medewerking van het College bij het (globaal)
overleg over de overheveling van bepaalde diensten inzake het welzijns- en
gezondheidsbeleid? Wat is de complementaire bijdrage van de VGC in deze oefening?
Werd er naar aanleiding van deze bundeling al overlap of dubbel werk onder de
instanties gevonden? Worden deze weggewerkt? Kan u hiervan concrete voorbeelden
geven?
 Hebt u hierover overlegd met de Vlaamse Regering of hen geïnformeerd over deze
thematiek? Kan u in dat kader een overzicht meegeven van de beleidsplannen van de
Vlaamse Gemeenschap waar de VGC zich expliciet op inschrijft en uitvoering aan
geeft?
 Heeft de Vlaamse Regering meegewerkt aan de totstandkoming van dit akkoord? Zo
ja, wat is hun bijdrage?
 Hoe verloopt de voorziene inkanteling van de steunmechanismen en diensten van de
Cocof in de GGC? Heeft het VGC-College garanties gevraagd en gekregen over de
tweetaligheid bij de inkanteling ervan?
 Welke maatregelen werden ingevoerd of worden bestudeerd om dubbel werk te
kunnen vermijden?
 Hebt u zicht op de budgettaire repercussies van de overheveling van bepaalde diensten
van de Cocof naar de GGC? Heeft dit een impact op de middelen voor de VGC?
 Op welke manier is deze aangekondigde wijziging complementair met het
armoedeplan van de VGC?

 Welke middelen en personeel (per beleidsniveau) worden er vrijgemaakt voor de
uitvoering van een actieplan voor de bestrijding van armoede en sociale ongelijkheid
inzake gezondheid? Welke werkverdeling werd daaromtrent afgesproken? Welke
veldactoren zullen hierbij betrokken worden?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Bianca Debaets

Datum van indiening: 3 juni 2022
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk
beleid
Onderwerp: Pleegzorg in het BHG
___________________________________________________________________________
Mevrouw de collegevoorzitter,
Pleegzorg verdient meer aandacht. Ook in de pers. Daarom was het goed het hartverwarmend
verhaal te lezen in De Standaard van 19 mei 2022 met een Brusselse pleegmoeder die
bovendien bewust koos voor crisisopvang. Gezien de RVG een resolutie aannam aangaande
pleegzorginitiatieven in het BHG in juli 2021 stel ik u graag de volgende vragen:
 Kan u toelichten welke vooruitgang er reeds geboekt is, welke maatregelen worden
bestudeerd of reeds werden uitgerold? Welk budget trekt u hiervoor uit en op welke
manier en wanneer wordt dit geëvalueerd?
 Hoeveel gemeenten zijn reeds aangezocht het label pleegzorggemeente aan te vragen?
In hoeveel gevallen heeft de VGC ondersteuning geboden in de ontwikkeling en/of
uitvoering van een plan in dit kader? Hoe evalueert u dit?
 Welke accenten worden er gelegd tijdens de Week van de Pleegzorg 2022?
 Hoeveel kinderen zijn vandaag nog op zoek zijn naar een pleeggezin via Pleegzorg
Vlaams-Brabant-Brussel?
 Hoe lang duurt het traject gemiddeld om een geschikt pleeggezin te vinden? Welke
evolutie zit er in de duur van deze zoektocht en zijn er kenmerkende verschillen vast te
stellen bv. inzake de soort opvang, leeftijd of gemeente?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Bianca Debaets

Datum van indiening: 9 mei 2022
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: Aantal kinderen met zorgnoden in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
___________________________________________________________________________
Mijnheer het collegelid,
Uit cijfers van het CLB bleek dat vorig schooljaar 18.778 kinderen een diagnose kregen
waardoor zij recht hebben op extra ondersteuning in de klas. Opmerkelijk aan dit cijfer is dat
dit een stijging is van 20 % vergeleken met het jaar voordien en dat de grootste groep
ondersteuning krijgt voor een autismespectrumstoornis. De onderwijssector drukte de zorg uit
dat kinderen te snel een label krijgen, wat enerzijds niet noodzakelijk bevorderlijk is voor de
algemene basiszorg, en wat anderzijds een aanzuigeffect creëert.
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:
 Beschikt u over de cijfers aangaande diagnosticering in het Nederlandstalig onderwijs
in Brussel? Zo ja, kan u deze toelichten? In hoeverre wordt een onderscheid gemaakt
tussen diagnosticering door gespecialiseerde centra en monodisciplinaire diagnoses?
Volgt Brussel de algemene trend die genoteerd werd in Vlaanderen? Indien dit niet het
geval is, zijn er markante verschillen en hoe zijn deze te verklaren?
 Kan u de tendensen toelichten inzake de instroom in het buitengewoon
basisonderwijs? In hoeverre loopt deze gelijk met de cijfers uit Vlaanderen?
 Leeft er bij de actoren in het Brussels onderwijs ook een vrees voor overdiagnose?
Welke parameters zouden kunnen wijzen op overdiagnose en hoe worden deze
eventueel opgevolgd? In hoeverre mogen scholen onderscheid maken tussen diagnoses
door gespecialiseerde centra en monodisciplinaire diagnoses in het kader van hun
zorgbeleid? Houdt overdiagnose een risico in op onderdiagnose bij de maatschappelijk
zwaksten? Desgevallend, hoe wordt er ingespeeld op dit risico?
 Wanneer zat u laatst samen met actoren uit het veld omtrent deze thematiek? Gaat u
op basis van deze feedback in gesprek met de bevoegde Vlaamse minister en welke
punten zal u namens het College op tafel leggen?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Bianca Debaets

Datum van indiening: 3 juni 2022
Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan de heer Sven Gatz, collegelid
bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw
Onderwerp: Regelluwe proefprojecten Nederlandstalig onderwijs in Brussel
___________________________________________________________________________
Mijnheer het collegelid,
Heel wat experten schuiven modellen naar voor om knelpunten waar het onderwijs mee
geconfronteerd wordt aan te pakken. Zo pleitte onderwijsexpert Dirk Van Damme begin dit
jaar voor een vernieuwing van ons onderwijs, dat hij industrieel noemt, gezien het veel
kenmerken van een industriële samenleving heeft overgenomen zoals standaardisering en
bureaucratisering terwijl we ondertussen in een postindustriële samenleving leven. Concreet
stelde hij onder andere voor de standaardisering en de routines aan te pakken en technologie
meer te waarderen.
Voka wijst in zijn onderwijspaper van april 2022 net zoals Dirk Van Damme op de noodzaak
aan een valorisatie van STEM richtingen en een betere samenwerking met de private sector.
Zo zouden leerlingen beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Opmerkelijk daarbij is dat
ze pleiten om ook bij ons “regelluwe scholen” in te voeren en de kennis die hierover in
Nederland werd ontwikkeld over te nemen. Op die manier verminder je de planlast en vele
administratieve taken voor leerkrachten en directies en komt er tijd vrij die de
onderwijskwaliteit en de omkadering van de leerlingen ten goede komt. Volgens Voka zou
een experiment met regelluwe scholen zeker in de derde graad de doorstroming naar de
arbeidsmarkt ten goede komen.
Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel:
 Gaat u akkoord met de gemaakte analyses?
 Kunt u een stand van zaken geven van de inschrijvingscijfers in STEM-opleidingen in
het Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Hoe zijn deze geëvolueerd sinds het begin
van de legislatuur en kan u een opdeling aanleveren van het aantal jongens en meisjes
ieder jaar inschreven? Hoe evalueert u het succes van deze richtingen in Brussel?
 Hoe faciliteert de VGC samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven in het
algemeen? Ziet u eventuele quick wins die te realiseren zijn? Bv. middelen ter
beschikking stellen voor de aankoop van technologisch materiaal?
 Bestudeert u de mogelijkheid om, in samenspraak met de Vlaamse Gemeenschap,
proefprojecten inzake regelluw onderwijs op te starten? Zo neen, welke maatregelen
bestudeert u of voerde u in om de planlast in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
te verlagen?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Bianca Debaets

Datum van indiening: 23 juni 2022
Actualiteitsvraag van de heer Jan Busselen aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra
Onderwerp: De concertwerking van de Vaartkapoen
___________________________________________________________________________
Geachte collegelid,
De concertwerking van de Vaartkapoen (VK) dreigt de komende jaren naast subsidies uit het
Vlaamse Kunstendecreet te grijpen. Net nu er geïnvesteerd is in een gloednieuwe concertzaal,
die volgend jaar de deuren opent. “Het is zoals een huis zonder meubels,” zegt Walter
Salender - Centrumverantwoordelijke VK.
Nochtans kreeg de VK in Brussel, net zoals verschillende andere concertzalen, een positief
advies van de beoordelingscommissie. Het probleem is de onderfinanciering van de
cultuursector door de Vlaamse regering.
Nu, in 2017 deed de VK ook al een gooi naar werkingssubsidies. Toen kreeg de Molenbeekse
concertzaal een negatief advies. De VK kreeg toen uiteindelijk financiering vanuit het
Brusselfonds.

Mijn vragen zijn de volgende :
● Hebt u contact opgenomen met uw collega Dalle en uw collega Jambon uit de
Vlaamse regering?
● Wat is hun reactie?
● Gaat u stappen ondernemen mocht blijken dat de landschapscommissie geen middelen
vrijmaakt voor VKconcerts en dat Benjamin Dalle geen middelen wil vrijmaken
vanuit het Brusselfonds?
● Zo ja, kan VK concerts dan rekenen op een volledige financiering van hun werking
vanuit de VGC?

Met dank voor uw antwoorden,
Jan Busselen

Datum van indiening: 23 juni 2022
Actualiteitsvraag van de heer Mathias Vanden Borre aan de heer Pascal Smet, collegelid
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra
Onderwerp: De organisatie van sportkampen en jeugdactiviteiten tijdens de
zomervakantie
___________________________________________________________________________
Geacht collegelid,
De zomervakantie staat voor de deur. Maar de kans is groot dat het geen zorgeloze zomer
wordt. Door de fors oplopende loonkosten en de energiefacturen die zwaarder doorwegen,
zitten vele gezinnen met de handen in het haar.
Gisteren waarschuwde de Vlaamse minister van Sport dat de huidige economische context
ongetwijfeld ook gevolgen met zich meebrengt voor de prijzen van sportkampen en -stages.
Organisatoren dreigen ofwel met verlies te moeten draaien, ofwel verwachten ze een aantal
kosten te moeten doorrekenen, waardoor de toegangsprijzen zullen verhogen. Hierdoor komt
er druk op de mogelijkheden van gezinnen om de kinderen op sportkamp te laten gaan.
Aximax, de gemeenschapscentra en de VGC-sportdienst organiseren tal van activiteiten. Ook
gemeenten kunnen activiteiten organiseren met steun van de VGC. Maar weinig gemeenten
maken helaas gebruik van die subsidielijn.
In dat verband heb ik de volgende vragen:
-

-

Heeft het collegelid dergelijke signalen opgevangen? Is er sprake prijsverhogingen
door de index- of inflatiestijgingen wat betreft de sportkampen die de VGC zelf
organiseert en zijn er kortingen voor specifieke doelgroepen?
Is er voldoende aanbod deze zomervakantie? Heeft elk kind een plaats? Welke
gemeenten organiseren activiteiten met steun van de VGC?

Ik dank u alvast voor uw antwoord.

Datum van indiening: 23 juni 2022
Actualiteitsvraag van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk
beleid
Onderwerp: De principiële subsidiebeslissing voor het Huis van het Kind Brussel
___________________________________________________________________________
Geachte collegevoorzitter,
Mijn aandacht werd getrokken door een debat in het Vlaamse parlement deze week over de
principiële subsidiebeslissing voor het Huis van het Kind Brussel.
De toekomst van de consultatiebureaus en de huizen van het kind hier in Brussel, is uitermate
belangrijk. Heel wat Brusselaars, Nederlandstalig, -kundig en anderstalig, rekenen op dit
zorgaanbod voor hun kinderen. We weten dat een hervorming zich opdringt en dat het aanbod
nog beter kan. Het lijkt mij dan ook cruciaal dat de hervorming die het agentschap Opgroeien
wil doorvoeren, slaagt.
Voor ons is het wel belangrijk dat de VGC, als lokale partner, volop hierin wordt betrokken
en mee dit behartigt. Nu vernemen wij dat 2 aanvragers of samenwerkingsverbanden hadden
ingetekend en dat het agentschap Opgroeien koos om de subsidie principieel toe te kennen
aan het consortium bestaande uit i-mens, Wiegwijs en de Gezinsbond. Het andere
samenwerkingsverband met de VGC en bestaande lokale initiatieven die zich hadden
verenigd, kreeg de subsidie niet toegekend.
Het consortium moet nu een ondernemingsplan maken tegen eind oktober, waarna dan een
definitieve subsidiebeslissing valt.
Vlaams minister Hilde Crevits benadrukte in het Vlaams parlement dat de VGC wel degelijk
wordt betrokken. Wat betreft dat ondernemingsplan zei zij het volgende: “Voor mij is de
spreiding en inplanting van die fysieke antennes [dus de consultatiebureaus] een belangrijk
hoofdstuk in het ondernemingsplan. De voorbereiding van dat hoofdstuk maakt voorwerp uit
van het afstemmingsoverleg tussen het agentschap Opgroeien, de VGC en het
samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel. De VGC krijgt daarin expliciet ook een
rol in.”
Mevrouw de collegevoorzitter, mijn vraag is heel simpel: ik ga er van uit dat u mijn
bekommernis deelt dat de hervorming van de gezinsondersteuning in Brussel moet slagen en
dat we ons niet kunnen permitteren dat we hier falen. Zal u en uw administratie hier volop aan
meewerken en hoe ziet u die samenwerking met het consortium verlopen?

Met vriendelijke groeten,

Cieltje Van Achter

