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

