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Voorzitter: de heer Piet De Bruyn

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de toekomstige samenwerking met
de nieuwe Brusselse gemeentebesturen
- 1529 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, in het kader van uw bevoegdheid rond taalpromotiebeleid
schreef u eerder deze legislatuur al alle gemeentebesturen van het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest aan om hen te wijzen op mogelijke samenwerking met het Huis van het Nederlands
om bijvoorbeeld personeel op te leiden.

De reden voor die actie was een schrijven vanwege een gemeentebestuur uit Brussel in
schabouwelijk Nederlands. Nochtans is er zoveel kennis van het Nederlands aanwezig binnen
Brussel en worden er zoveel lessen gegeven. Wij kunnen natuurlijk niet leven met zeer slecht
Nederlands in officiële documenten en brieven, en dus was uw brief een soort oproep tot de
Brusselse gemeentebesturen om daar aandacht aan te schenken. Maar het was ook een
uitgestoken hand, om te tonen wat er bestaat aan Nederlandstalige kant, en met name de
lessen die worden aangeboden en georganiseerd door het Huis van het Nederlands, dat over
de taalgrenzen heen over een excellente reputatie beschikt.

Ik vond het een interessante optie die u daar genomen hebt. We staan, wat betreft het gebruik
van het Nederlands in officiële documenten, op tal van domeinen al verder dan een aantal
jaren geleden, maar het moet nog beter. Ik denk dan ook dat die stap logisch was.

Ik heb u hierover ook al verschillende malen ondervraagd. In een van uw antwoorden zei u
dat er al met verschillende gemeenten van Brussel een samenwerkingsovereenkomst werd
gesloten. Het ging onder andere over Jette en Schaarbeek. Ik heb u ook gevraagd wat u zou
doen na de gemeenteraadsverkiezingen, en u antwoordde daarop: “Vanzelfsprekend zal ik als
Vlaams minister bevoegd voor Brussel contact hebben met de nieuwe gemeentebesturen van
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, en streef ik ernaar met hen een goede relatie te
onderhouden.”

Ik wil u daarom een aantal vragen stellen, die het loutere taalaspect overstijgen. Het
taalaspect is noodzakelijk, en we moeten daar verder op inzetten, ook vanuit dit Vlaams
Parlement, maar we hebben er ook met zijn allen belang bij om een veel harmonieuzere
relatie uit te bouwen tussen de Vlaamse overheid en de Brusselse gemeentebesturen. Dat is
een element dat mij al jaren bezighoudt. Er is mijns inziens een veel te grote kloof tussen het
Vlaamse beleidsniveau en de Brusselse gemeentebesturen. Dat heeft te maken met tal van
elementen. Het gaat er niet over om schuldigen aan te wijzen, het is gewoon zo dat die
informatie soms wat stroef verloopt. Een goede relatie tussen onder andere uzelf en de
gemeentebesturen is volgens mij cruciaal.

Minister, werkt u sinds de gemeenteraadsverkiezingen aan een plan om de gemeentebesturen
opnieuw te contacteren en hen te wijzen op de bestaande wettelijke regels rond tweetalige
communicatie en op de mogelijkheden die de Vlaamse Gemeenschap biedt rond het aanleren
van het Nederlands? Bent u van plan om proactief te zijn ten aanzien van de nieuwe
gemeentebesturen die zijn geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig
jaar?

Plant u een ontmoeting met Vlaamse schepenen of OCMW-voorzitters om te kijken naar een
betere samenwerking, zowel binnen uw eigen functionele bevoegdheden – maar dat geldt ook
voor de andere ministers die in Brussel functioneel bevoegd zijn voor gemeenschapsmateries
– als binnen uw Brusselbevoegdheid als flankerende bevoegdheid? Denkt u daarvoor samen
te werken met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)? Ik vind immers al jaren dat de
VGC veel meer dan vandaag een soort brugfunctie zou moeten opnemen tussen het Vlaamse
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niveau en de lokale besturen. Zij is daar de aangewezen instantie voor. Ik ben er vragende
partij voor dat zij die functie veel meer op zich zou nemen.

Al die vragen, minister, passen binnen dezelfde bekommernis, namelijk een veel sterkere en
harmonieuzere relatie dan vandaag tussen enerzijds het Vlaamse beleidsniveau, dat veel doet
voor Brussel en ook in decretale mogelijkheden voorziet voor de hoofdstad, en anderzijds de
gemeentebesturen, en het feit dat een aantal gemeentebesturen vandaag veel te weinig op die
mogelijkheden inpikken.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik werk momenteel niet aan een actieplan, mijnheer Delva. Ik ben
wat terughoudend om dat te doen, omdat dat meteen een verkeerde indruk zou kunnen
wekken bij de gemeenten. Het klopt dat ik de vorige keer, nog niet zo lang geleden, een brief
heb gestuurd. In de meeste gemeenten is er trouwens continuïteit en zijn meestal dezelfde
mensen aan de macht gebleven. Als je bovendien een brief stuurt aan een gemeentebestuur,
krijgt ook de gemeentesecretaris die, en wordt dat dus ook meegenomen.

Een echt actieplan uitwerken, lijkt mij op zich niet aangewezen. Dat wil natuurlijk niet
zeggen dat we niets moeten doen. Het is belangrijk dat de organisaties die wij op het terrein
hebben, dat doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Huizen van het Nederlands. We hebben hun
dat ook gevraagd. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met gemeenten, ambtenaren en
diensten. Zo werk je op het lokale niveau, heel doelgericht. Daarover gaat het ook, en dat
loopt vrij positief.

Op de website van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kun je de lijst van alle mogelijke subsidies van de Vlaamse
overheid vinden. We hebben in al die gemeenten wel Vlaamse schepenen. Die zitten daar niet
om bloempot te zijn, neem ik aan. Er zit ook iemand bij van mijn partij, dus ik mag dat
zeggen. De bedoeling is dat die Vlaamse schepenen daar werken, en dat doen ze ook, de ene
al wat meer dan de andere, dat is met alles zo.

Een van hun taken is om er in de schepencolleges voor te zorgen dat de banden met de
Vlaamse Gemeenschap worden aangehouden, dat ze goed informeren. Dat is een wezenlijk
onderdeel van een taak van een Vlaamse schepen in Brussel. Ze moeten de banden met de
Vlaamse Gemeenschap in het oog houden, vasthouden en uitleggen. Het lijkt me dan ook
aangewezen dat ze als eersten in die gemeentebesturen die rol op zich nemen.

Mijnheer Delva, uw suggestie om naar de conferentie van Vlaamse schepenen of OCMW-
voorzitters te gaan, is een zeer goede suggestie. Ik zal dat ook doen, maar u weet dat die nog
maar goed twee maanden zijn geïnstalleerd. Op 13 maart zijn ze de eerste keer
bijeengekomen. Het zijn er nu 26: 23 Vlaamse schepenen en 3 Vlaamse OCMW-voorzitters.
Ik denk dat de heer Van Rompuy en anderen blij zullen zijn met dat aantal. Het is ooit anders
geweest. 19 gemeenten, maar toch 26 schepenen en 3 OCMW-voorzitters: dat wil zeggen dat
er de afgelopen jaren toch veel vooruitgang is geboekt over de verschillende partijen heen.

U hebt gelijk, mijnheer Delva, het is aangewezen dat we met die Vlaamse schepenen en
OCMW-voorzitters en met mezelf een vergadering hebben. We zullen het signaal geven dat
we graag worden uitgenodigd, mede op uw vraag, om uit te zoeken wat er nog kan in deze
legislatuur, en ook in de volgende.

De samenwerking met de VGC is hersteld. Daar ben ik heel blij mee. Uiteraard moet dat
worden meegenomen in het kerntakendebat. We moeten goed nagaan wat de Vlaamse
Gemeenschap zelf doet, wat via de VGC gebeurt, en wanneer de VGC coördinator is. U weet
dat ik een belangrijke rol aan de VGC wil toekennen. Dat staat op de agenda van het
kerntakendebat.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.
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De heer Paul Delva: Minister, ik snap goed wat u zegt. Het Huis van het Nederlands heeft
een prioritaire taak. Het is goed dat de Huizen van het Nederlands rechtstreeks contact
opnemen met de gemeentebesturen en dingen voorstellen. Mijn vraag om uitleg is positief
bedoeld.

Minister Pascal Smet: Dat heb ik gemerkt, en ik heb ze ook positief beantwoord.

De heer Paul Delva: Ja, maar ook naar de Brusselse gemeentebesturen. De tijd dat we veel te
dikwijls werden geconfronteerd met onaanvaardbare zaken, ligt lang achter ons. We zitten
daar in een positieve flow.

De Vlaamse schepenen kunnen en moeten inderdaad een rol spelen tussen het Vlaamse
beleidsniveau en hun gemeentebestuur. Dat is logisch, ze zijn daar een schakel in. Voor hen
is dat niet zo evident. Er zijn heel wat decretale mogelijkheden van Vlaanderen in Brussel.
Het gaat over het lokaal cultuurbeleid enzovoort. U kent heel die panoplie.

De Nederlandstalige lokale mandatarissen zijn vandaag met 26. Ik vind nog altijd dat we hen
op de een of andere manier op een structurele basis vanuit Vlaanderen moeten inlichten en
voeden over de mogelijkheden die de decreten allemaal inhouden. Ik weet niet hoe dat
precies moet gebeuren, misschien wel via de VGC. Het zou logisch zijn dat de VGC een
soort vertaalslag maakt van de Vlaamse decreten naar de Brusselse gemeentebesturen.

Het zomaar overlaten aan die 26, zo functioneert het niet. Ik pleit voor een structurele aanpak,
waardoor die 26, die allemaal flink hun best doen, zich inschrijven in het lokaal bestuur en
tegelijk de band leggen met Vlaanderen, goed kunnen worden geholpen. Soms is dat niet
evident. Het gaat over technische materies in heel verschillende beleidsdomeinen. Sommige
schepenen zijn sterk in cultuur, andere in sport, maar het gaat over een panoplie aan
beleidsdomeinen. Op de een of andere manier moeten we hun een instrument geven om die
decretale mogelijkheden vlot te kunnen uitleggen aan hun collega-schepenen en de
burgemeester. Dat aspect houdt me al lang bezig en ik zoek naar een oplossing daarvoor. Dat
was ook een van de redenen voor mijn vraag om uitleg.

Minister Pascal Smet: Ik zal het op de agenda plaatsen om uit te zoeken hoe we dat kunnen
doen. U hebt een punt. Ik zal de mensen van de Brussel-cel van de Vlaamse administratie
meenemen naar de conferentie. Misschien is er het best ook iemand van de VGC. Dan
kunnen we afspraken maken. Ik volg uw suggestie.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Ann Brusseel tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister
van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, en tot de heer Philippe Muyters,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over
zwembaden in Brussel en in het bijzonder het zwembad van de VUB
- 1566 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Mevrouw Ann Brusseel: Collega’s, minister, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (BHG)
telt nu 18 zwembaden die toegankelijk en betaalbaar zijn voor een breed publiek. Hiermee zit
Brussel helaas onder de Bloso-norm van 0,014 vierkante meter per inwoner. Concreet
betekent dit dat Brussel slechts 62,5 procent haalt, en dat is toch wel lichtelijk onder de norm.
Zonder Océade op de Heizel, dat volgend jaar de deuren sluit, zitten we op 59,6 procent van
de Bloso-norm. Het valt overigens te betwijfelen of men Océade wel echt een zwembad kan
noemen en of men daar echt kan zwemmen en zijn zwemtalent kan oefenen. Als we
bovendien in ogenschouw nemen hoeveel zwembaden er nu tijdelijk gesloten zijn voor
renovatie, dan ligt die norm eigenlijk nog lager.
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Zwemclubs moeten daardoor hun werking opschorten en veel scholen kunnen zeer
onregelmatig of zelfs geen zwemlessen meer organiseren. Dat is een zeer groot probleem,
minister. We zijn het er immers allemaal over eens dat het primordiaal is dat kinderen leren
zwemmen. Leren zwemmen kan je leven redden, en het is zeer belangrijk dat men dat op
jonge leeftijd leert. Ook kinderen die nooit gaan zwemmen als familieactiviteit, moeten daar
de kans toe krijgen. Dat staat overigens ook in de eindtermen. Het resultaat van het tekort aan
zwemwater in Brussel is dus vooral voor de iets minder kapitaalkrachtigen een gigantisch
probleem. Ik kan me immers voorstellen dat ouders van de doorsnee middenklassenfamilies
naar een oplossing zoeken wanneer de school geen zwemlessen organiseert.

In 1989 al bouwde de Vrije Universiteit Brussel (VUB) op haar campus een zwembad. Het
was toen al een ‘state of the art’-zwembad op het vlak van duurzaamheid. Niet alleen
studenten en personeelsleden konden daar de voorbije 25 jaar zwemmen, maar ook veel
scholen, zwemclubs en buurtbewoners. We rekenen ongeveer 60 procent externen. De helft
van de bezoekers zijn dus scholen en sportclubs. Hoewel het VUB-zwembad nog steeds aan
de veiligheidsnormen voldoet, is dit bad ondertussen wel aan renovatie toe. Voor een
grondige renovatie en het aanleggen van een instructiebad – denk maar aan de sociale rol die
de universiteit vervult om ook de omliggende scholen en wijken te kunnen bedienen – raamt
de VUB de kosten op 6 miljoen euro. De VUB trekt daar zelf het grootste deel van de
middelen voor uit, maar rekent op 2 miljoen euro subsidies, niet alleen van de Vlaamse
Gemeenschap, maar ook van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De Vlaamse
Gemeenschap heeft wel degelijk een belangrijke rol te vervullen aan de VUB.

Minister, het feit dat u in het verleden al een lans brak voor een openluchtzwembad in Brussel
doet mij vermoeden dat u gevoelig bent voor deze problematiek. We hebben er toen de
degens over gekruist, de discussie ging toen over de plaats en de opportuniteit van een
openluchtzwembad. Ik zou ook graag, samen met u, een openluchtzwembad zien, maar de
nood aan overdekte zwembaden is nog groter, zeker gezien het belang van het kunnen leren
zwemmen. Daarmee wil ik uw idee van een openluchtzwembad uiteraard niet teniet doen.

Het engagement dat u altijd aan de dag legt om de Nederlandstalige Brusselse instellingen te
willen ondersteunen en dus ook de VUB – zoals opgenomen in de beleidsnota Brussel – lijkt
mij in dezen ook een belangrijke overweging. Dan hebben we nog de de Brusselnorm, het
tekort aan zwemwater om de Bloso-norm te behalen en het belang van de mogelijkheid om te
leren zwemmen, dat ik al eerder benadrukte.

Daarom heb ik niet alleen voor u, maar ook voor minister van Sport Muyters de volgende
vragen. Bent u op de hoogte van de beperkte invulling van de Bloso-norm inzake oppervlakte
aan zwemwater in het BHG? Is er overleg geweest over dit tekort met uw collega’s binnen de
Vlaamse Regering en/of met leden van het VGC-college of de Franse Gemeenschap?
Minister Smet, voorziet u vanuit uw functie van pleitbezorger van de Vlaamse aanwezigheid
in Brussel de mogelijkheid om bij te dragen tot de subsidiëring van de renovatie van het
zwembad van de VUB? Zo ja, welk budget kan ervoor worden vrijgemaakt? Aan minister
Muyters wou ik vragen of de mogelijkheid bestaat tot de subsidiëring van de renovatie van
het zwembad van de VUB. Zo ja, welk budget kan ervoor worden vrijgemaakt?

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Collega Brusseel, ik ben het met u eens dat zwemmen bijzonder
belangrijk is voor jongeren. Vooral voor jongeren uit minder gegoede gezinnen is het heel
belangrijk dat er een publiek zwembad is. Ik ben het ook met u eens als u verwijst naar een
openluchtzwembad, waarvan de minister een van de grootste pleitbezorgers is. Ik vind u
echter wat selectief op dat punt. Minister Smet, die toen die bevoegdheid had in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, had immers ook een zwembadenplan klaar, voor de renovatie van de
zwembaden. De vraag naar dat zwembadenplan hoort hier niet thuis: die hoort thuis in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Daar zal er een antwoord zijn op uw vraag, een vraag die
ik eigenlijk ook deel. Maar dat even terzijde.
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Minister, heeft men met betrekking tot de VUB ook hulp gevraagd aan de VGC? Het lijkt me
ook wel belangrijk dat te weten.

De voorzitter: De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy: Ik vind een zwembad aan een universiteit geen politiek
onderwerp voor het Vlaams Parlement. Heeft de overheid daar ooit subsidies aan gegeven?
Hoe komt het dat dit hier op de agenda staat, als de overheid daar in het verleden eigenlijk
niets mee te maken heeft gehad? Ik ken dat dossier helemaal niet, maar heeft de Vlaamse
overheid daar ooit in geïnvesteerd, en wat kan een minister doen om een zwembad aan een
universiteit te helpen steunen? Ik begrijp dus helemaal niet waarom dat op de agenda staat.
Wat is de rol van de Vlaamse overheid? Sorry voor deze interventie.

De voorzitter: Waarvoor alle begrip, mijnheer Van Rompuy.

Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik zal daar zeker een antwoord op geven, op het einde van mijn
betoog.

Mevrouw Brusseel, eerst en vooral wil ik u zeggen dat ik heel blij ben dat u eraan herinnert
dat ik een lans heb gebroken voor dat openluchtzwembad. De architecten waren aan het
tekenen, maar het eerste wat mijn opvolgster, minister Grouwels, heeft gedaan, is dit
annuleren. Ze heeft de architecten bedankt voor hun werk. (Gelach. Opmerkingen)

Het was echter niet alleen minister Grouwels. Ze had de volmondige steun van de beide
andere partijen in de gewestregering, en we zullen hun die historische vergissing te gelegener
tijd in herinnering brengen. Dit was wat jammer. Er was plaats voor, naast het kanaal in
Brussel. Het was een ideale plaats om al die Brusselse kinderen in Brussel te kunnen laten
zwemmen. Nu moeten ze naar Huizingen en Hofstade gaan, waar ze dan zonder sociale
controle het Salougevoel ten volle tot uiting brengen, met grote problemen voor de mensen in
de Rand als gevolg. Daarom vond ik het beter dat ze in Brussel en enigszins onder sociale
controle zouden kunnen zwemmen, en tegelijk zouden we daarmee een heel mooi
stadsrenovatieproject kunnen uitvoeren aan het kanaal. We zouden zo uiteindelijk hebben wat
veel moderne Europese en wereldsteden hebben, namelijk een openluchtzwembad in het
centrum. Het heeft echter niet mogen zijn, en voorlopig is dit geschrapt.

Mevrouw Brusseel, ik heb inderdaad meer gedaan. Mevrouw Idrissi heeft er al naar verwezen.
Toen ik nog Brussels minister was, heb ik als VGC-collegelid bevoegd voor het sportbeleid,
samen met mijn Franstalige collega van de Commission Communautaire Française (COCOF),
een inventaris laten maken van alle publieke gemeentelijke zwembaden. Meer nog, er is toen
ook met Beliris afgesproken dat al die publieke zwembaden zouden worden gerenoveerd, deels
met gewestgeld, deels met geld van Beliris. Dat was een groot zwembadenplan. Ik ben toen
echter niet meer in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gekomen. Er was niemand die aan de
kar trok en vocht met die gemeenten en de administratie van Beliris om dat uit te voeren, en ik
heb zo’n beetje de indruk dat dit volledig is stilgevallen.

Mijnheer Van Rompuy, u hebt volledig gelijk: de zwembadenproblematiek is in eerste
instantie een problematiek van de gemeenten, en dat het best onder coördinatie van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Trouwens, na de uitvoering van het Vlinderakkoord zal
ook de sportinfrastructuur deels naar de gewesten kunnen gaan, zodat ze die coördinatierol
ten volle op zich kunnen nemen.

Mevrouw Brusseel, meer nog, ik pleitte er toen ook voor om de tarieven te harmoniseren, de
openingsuren te verlengen en redderopleidingen te organiseren, en dat allemaal op
gewestelijk niveau aan te pakken. Dat heeft allemaal niet mogen zijn, maar ik hoop dat het er
in de toekomst wel zal komen, want ondertussen evolueren de geesten in Brussel. Dat wou ik
even zeggen ter vervollediging van uw inleiding. Dat is geen kritiek op u.
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Het klopt dat er een probleem is met die Bloso-norm in Brussel. Nu moet u weten hoe de
bevoegdheidsverdeling is. De Franse Gemeenschap heeft de bevoegdheid voor de
sportinfrastructuur gedelegeerd aan de COCOF. De COCOF en de VGC zitten in een
stuurgroep die adviezen geeft aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over investeringen in
de lokale en hoofdstedelijke sportinfrastructuur. Het is dan ook in eerste instantie op het
niveau van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dat dit moet worden aangepakt, en dan
kunnen er natuurlijk vragen komen aan de gemeenschappen om op te treden. Bij mijn weten
was er tot voor kort noch aan mezelf, noch aan minister Muyters een vraag gesteld. Nu is er
wel een vraag gekomen. Die is dus heel recent. Het gaat niet over een dossier dat er al
maanden ligt. We zullen die vraag bekijken.

Ik wil echter duidelijk stellen dat binnen het beleidsdomein Onderwijs investeringen in
sportinfrastructuur in het hoger onderwijs gebeuren binnen de enveloppenfinanciering en de
eigen middelen van de instellingen. Dat is dan een duidelijk antwoord aan de heer Van
Rompuy. De Brusselbegroting 2013 werd overigens ook opgesteld. Men zou kunnen opperen
dat, indien dit niet binnen Onderwijs kan, er misschien via de Brusselbegroting steun kan
worden gegeven. Ik ben het er immers mee eens dat het overdekte zwembad van de VUB
natuurlijk niet alleen voor de studenten dient. Het heeft ook een belangrijke rol te spelen voor
de bredere gemeenschap, ook voor de Nederlandstalige gemeenschap. Het was een van de
weinige zwembaden in Brussel waar je baantjes kunt trekken, waar je niet wordt gestoord
door spelende kinderen, zij het dat er niets mis is met kinderen die spelen. Daar konden
mensen die daar behoefte aan hadden, dus baantjes trekken. Ze konden er zelfs naar de sauna
gaan. (Gelach)

Waarom lacht u? U weet meer van die sauna. Voorzitter, u zit ook te lachen.

Dat is een belangrijke rol, dat ontken ik niet. Maar toen we de begroting voor 2013 opstelden,
was er geen vraag gesteld, mevrouw Brusseel, en dus konden we daarmee geen rekening
houden. De vraag die er is gekomen gaan we nu bekijken, samen met de VGC en met
minister Muyters, of het al of niet in de opmaak van 2014 kan worden meegenomen. We
moeten ook eens goed bekijken met de VUB wat juist de vraag en de termen zijn.

Mede namens minister Muyters wil ik opmerken dat er binnen de sportbegroting en vanuit de
Brusselbegroting de afgelopen jaren al heel wat middelen naar de VUB zijn gegaan. Ik denk
aan het sporthotel, de buitenterreinen en de omnisporthal op de campus. Dat was onder
andere ingegeven vanuit het belang van deze infrastructuur voor de Nederlandstalige
Brusselaars.

Formeel gezien is er voor de renovatie van het zwembad geen Vlaams kader. Het is ook
belangrijk om dat te onderstrepen. Goed, we gaan de vraag dus bekijken, en samen met de
VGC, de andere overheden en de VUB de globale coördinatie met het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest opnemen. Zoals u weet, is de Vlaamse Gemeenschap graag een
volwassen en betrouwbare partner in Brussel, ook in dit dossier. Ik dank u.

Mevrouw Ann Brusseel: Dank u, minister, voor uw uitgebreid antwoord. Een deel ervan
was geenszins een antwoord op wat ik vroeg, maar de achtergrond is altijd gezellig om te
aanhoren. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werkt inderdaad verder met de gemeenten
en Beliris aan dat plan. Daarom is er nu ook zo veel renovatie aan de gang. Vijf zwembaden
zijn nu gesloten voor renovatie. Men maakt er wel degelijk werk van.

Minister Pascal Smet: Met veel vertraging.

Mevrouw Ann Brusseel: Dat is misschien een beetje zoals het capaciteitsprobleem in het
onderwijs: dat wordt ook altijd met veel vertraging aangepakt.

Minister Pascal Smet: Niet aan Nederlandstalige kant.

Mevrouw Ann Brusseel: Er wordt aan gewerkt, ik ben er zeker van. Ik zou niet willen dat er
zo lang wordt gediscussieerd over sportinfrastructuur, tot het Vlinderakkoord uiteindelijk
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wordt uitgevoerd. U zegt dat volgens het Vlinderakkoord dergelijke zaken naar de gewesten
gaan. Bon, als u de discussies over die investeringen rekt, kunt u wachten tot u niet meer
moet bijdragen.

Ik ben blij dat er overleg komt met de VUB en de VGC. Het is absoluut nodig, niet enkel om
te coördineren, maar ook om de middelen wat samen te leggen, zodat het mogelijk wordt,
ofschoon bepaalde collega’s niet begrijpen wat de relevantie ervan is voor de Vlaamse
Gemeenschap.

Mijnheer Van Rompuy, ik heb met handen en voeten uitgelegd waarom het zo belangrijk is
dat er zwembaden zijn, zeker in de buurt van Oudergem. De VUB ligt op de scheidingslijn
tussen Oudergem, Etterbeek en Elsene in een wijk waar weinig is. De VUB vervult daar een
belangrijke rol. Toen ik mijn vraag stelde, heb ik uitvoerig gewezen op het maatschappelijk
belang ervan. U bent daarop ingegaan, alsof de VUB een afgesloten eiland is, waar niemand
anders gaat zwemmen dan studenten en personeelsleden van de VUB. Ik mag niet vermoeden
dat u de VUB niet zo genegen bent, daar gaat het niet over. Maar ik wil toch zeggen dat er
een serieuze maatschappelijke rol wordt vervuld door de sportinstellingen van de VUB, in
Jette en in Etterbeek. Men heeft daar heel veel externen op bezoek. Daar leren heel veel
kinderen zwemmen. Als het een bijkomend element ter overtuiging in deze commissie kan
zijn, het zijn ook heel veel kinderen van Nederlandstalige scholen.

Ik ben in elk geval heel blij dat u mijn vraag onderschrijft, mevrouw Idrissi. Er wordt gewerkt
aan het zwembadplan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De vragen zijn wel degelijk
een tijdje geleden gesteld. Nee, de vraag wordt niet enkel hier gesteld, voor wie zich dat
daarnet afvroeg. Minister Smet heeft een brief gekregen op 9 april 2013. Minister Vanhengel
heeft een brief gekregen op 9 april 2013. Minister Muyters heeft een brief gekregen op 9 april
2013. Staatssecretaris De Lille heeft ook een brief gekregen op 9 april 2013. Het kan
natuurlijk best zijn dat dat te laat was voor bepaalde arrangementen. Dat neemt niet weg,
zoals u zelf zegt, minister, dat er in de toekomst aan kan worden gewerkt.

Minister Pascal Smet: Ik neem aan dat u bevredigd bent met mijn antwoord, of voldaan,
akkoord, blij – ik weet niet hoe ik het moet zeggen.

Mevrouw Ann Brusseel: Ik ben pas voldaan wanneer ik zie dat rector De Knop uit de
problemen is en er zeker van kan zijn dat hij zijn zwembad zal kunnen financieren. Dan zal ik
voldaan zijn! En dan wil ik met u gerust een feestje bouwen. Uw antwoord stemt me al
optimistisch, maar voldaan, nee. Eerst zien, dan geloven.

Mevrouw Yamila Idrissi: Ook ik wens u te bedanken voor uw zeer uitgebreid en ook wel
optimistisch antwoord, minister.

Als een vraag van een instantie als de VUB op 9 april 2013 wordt ingediend, kunt u vandaag
geen mirakels verwachten, mevrouw Brusseel. Het is belangrijk dat er een optimistisch
antwoord is. Wie beslissingen kan nemen, gaat nu rond de tafel zitten. Er komt overleg. Ik
ben ervan overtuigd dat er een antwoord zal komen. Het is wel heel toevallig dat u alle
brieven hebt, dat die op 9 april 2013 binnen zijn en dat u daarover vandaag een vraag stelt.

Mevrouw Ann Brusseel: Had men niet zo moeilijk gedaan over de ontvankelijkheid ervan,
was ze al eerder gesteld.

Waarom stel ik die vraag? Ik heb de vraag in eerste instantie gesteld aan minister Muyters.
Wanneer de Vlaamse Regering, in casu het kabinet van minister Muyters klaagt dat het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn bevoegdheden overschrijdt wanneer het investeert in
sportinfrastructuur terwijl dat de Vlaamse Gemeenschap toekomt – en dat is in 2012 gebeurd
–, dan moet minister Muyters ook handelen naar zijn principes. Als hij zegt dat het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest niet zomaar alles mag doen op het vlak van sport, dan moet hij als
minister van Sport zelf maar doen wat nodig is en wat er wordt gevraagd. Dat is een discussie
die al lang aansleept.
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Hetzelfde geldt voor Bloso. Bloso doet in Brussel voor de Vlaamse Brusselaars in verhouding
tot de Vlamingen in Vlaanderen bitter weinig. En wanneer daar vragen over gesteld worden,
dan wordt daar een beetje gepikeerd op gereageerd. Wanneer het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest dan probeert de lacunes te vullen, komt daar commentaar op. Voor mij is het het een
of het ander. En ik ben ervan overtuigd dat de minister het op dat vlak met mij eens is.

Voor onderwijs doen die problemen zich maar zelden voor, maar voor kinderopvang en sport
is er wel een probleem. Men is heel erg gevoelig voor het feit dat het gewest of de VGC iets
zou doen wat eigenlijk niet tot hun bevoegdheid hoort, maar tegelijk zijn de investeringen op
het vlak van kinderopvang en sport voor de Vlamingen in Brussel ondermaats.

De voorzitter: De vraag werd ingezonden op 8 mei. Vandaag is 29 mei. Onze commissie is
ook een week op werkbezoek naar Québec geweest. Dit lijkt me dan ook een vrij normale
termijn om een vraag te behandelen.

De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van
Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de invulling van de komende
11 juliviering
- 1649 (2012-2013)

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik heb er geen probleem mee dat daar ook gisteren al over
gecommuniceerd is. Ik dank u trouwens dat uw woordvoerder me daar gisteren in de loop van
de dag over gecontacteerd heeft. Ik had immers een aantal bijkomende vragen die de
communicatie van gisteren niet doorkruisen.

Dit jaar wordt de 11 juliviering in een nieuw dynamisch kleedje gestoken met het thema dans.
Deze optie verdient alle kansen. We appreciëren dat op die manier een thema wordt gekozen
waar wij ook achter staan.

In uw beleidsbrief lees ik: “Het is tijd voor een nieuwe formule waaraan meer partners, maar
vooral ook meer mensen participeren. De 11 juliviering moet Brussel terug op de kaart zetten
als de hoofdstad van Vlaanderen en moet er dan ook Vlamingen toe aanzetten op deze
feestdag naar hun hoofdstad te komen.”

Dit jaar staat Muntpunt in voor de organisatie van de 11 juliviering. Ze staan op dat vlak voor
een vuurdoop. Uiteraard moeten zij als nieuwe organisatie de nodige ervaring opdoen.

Daarnaast staat in de beheersovereenkomst 2012-2016 van de VRT dat zij passende aandacht
aan Brussel moet geven als hoofdstad van Vlaanderen. De integrale uitzending van de 11
juliviering in deze context lijkt me niet echt haalbaar.

Minister, welke partners uit welke sectoren werden en worden betrokken bij de uitwerking
van dit concept en de concrete organisatie? Op welke wijze wordt daarbij verzekerd dat de
nodige competentie en ervaring met betrekking tot het organiseren van dergelijke
grootschalige evenementen aanwezig is?

Kunt u de grote lijnen van de communicatie over ‘Brussel Danst. Let’s Dance’ schetsen? Zal
daarin duidelijk worden gemaakt dat de Vlaamse Gemeenschap de gastheer is die uitnodigt
voor het feest? Hoe zal het Nederlandstalige en Vlaamse karakter van deze feestdag worden
belicht?

Acht u het wenselijk om van de feestelijkheden ook gebruik te maken om Brussel als
hoofdstad van Vlaanderen te positioneren? Zo ja, hoe zal dit gebeuren?
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Zijn er al afspraken gemaakt met Muntpunt over de wijze van evalueren? Werden er
parameters afgesproken om te kunnen inschatten of de nieuwe aanpak een succes kan worden
genoemd of dat er moet worden bijgestuurd?

Zijn er met de VRT afspraken gemaakt om tijdens de berichtgeving over de Vlaamse feestdag
ook gepaste aandacht te geven aan de feestelijkheden in de Vlaamse hoofdstad?

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Ik sluit me aan bij de terechte vragen van de heer Segers. Het is goed
dat dit in de commissie als thema wordt behandeld. Ik wil er nog een vraag aan toevoegen.
De heer Segers vraagt hoe het Nederlandstalig en Vlaams karakter van deze feestdag zal
worden belicht. Mijn vraag is hoe het even belangrijke open en diverse karakter van deze
feestdag zal worden belicht.

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord.

Minister Pascal Smet: Ik ben tevreden over de manier waarop we dit hebben aangepakt.
Samen met deze commissie en met mensen van de VGC en de Brusselse interculturele sector
hebben we informeel rond de tafel gezeten. Het is de eerste keer dat iedereen samenwerkt –
ook de Brusselse Vlaamse Nederlandstalige culturele sector – aan de Vlaamse feestdag in
Brussel.

Ik wil benadrukken dat het thema dans niet enkel voor dit jaar gekozen werd, maar voor de
komende vijf jaren. De bedoeling is om zowel het feest zelf als het aantal partners dat daarbij
betrokken wordt, de komende jaren bij elke editie uit te breiden.

De organisatie van de 11 juliviering wordt regelmatig besproken in de stuurgroep dans,
waarvan een aantal partners uit de kunstensector deel uitmaken: de Beursschouwburg, de
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, het Kaaitheater en de Ancienne Belgique, alsook
afgevaardigden uit de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Verder worden
ook organisaties als Zinnema, Zinnekeparade en Danspunt bij het project betrokken.

Via deze cocreatie met Brusselse cultuurhuizen uit het professionele circuit en het
amateurcircuit streeft Muntpunt ernaar Brussel op de danskaart te plaatsen. Via dans mikken
we op een verjonging en op de actieve participatie van het publiek.

Dit jaar is de bijdrage van de verschillende cultuurhuizen nog beperkt, dat hebben we ook zo
besproken. Het is de bedoeling dat ze vanaf de volgende edities veel meer betrokken zullen
worden bij de programmering. Indien mogelijk zal de feestzone dan ook verder uitgebreid
worden: niet alleen de Grote Markt en het Muntplein, maar ook de verschillende
cultuurhuizen zullen dan een actief onderdeel vormen.

In de stuurgroep wordt nu al onderzocht hoe dit in de editie van 2014 zal worden
verwezenlijkt. De andere partners worden nu al actief ingezet voor de programmering en de
realisatie van het parcours tussen de twee pleinen. We waren het er in de voorbereiding ook
met zijn allen over eens dat dit jaar een overgangsjaar is waarin Muntpunt de nodige ervaring
kan opdoen om ‘Brussel danst’ de komende jaren stelselmatig te laten groeien. Hierbij
vervult Muntpunt zijn rol als verbindingsinstrument, waardoor niet één cultuurhuis, maar een
grote groep partners het evenement mee zullen dragen.

In dit overgangsjaar werd gekozen voor een samenwerking met Radio Modern, die zowel op
het Muntplein als op de Grote Markt voor de artistieke ‘retro’ invulling zal zorgen. Bij het
historische decor van de Grote Markt past een uniek concept van een ‘deluxe’ versie van
Radio Modern, waardoor op 11 juli de grandeur van deze unieke plaats zal worden
geaccentueerd. We zetten in op de nostalgie van de Vlaamse bals van weleer, die nu aan een
revival bezig zijn bij het jonge publiek in Vlaanderen. Het is tegelijk ook voor heel veel jonge
mensen een mogelijkheid om kennis te maken met iets van vroeger. De tijdsgeest is er om dit
te doen, en het kan, denken wij, ook meerdere generaties beroeren.
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Belangrijk is dat het niet enkel gaat over optredens, maar ook over dans- en andere initiaties
vanop het podium, zodat het publiek meer actief betrokken wordt. Deze participatie komt ook
tot uiting in de randanimatie, waar het publiek zich kan onderdompelen in deze retrosfeer. Zo
zijn er een beautyboudoir, een ‘barbershop’, een fotostand, enzovoort.

Daarnaast wordt er tussen de pleinen een vast parcours uitgewerkt in samenwerking met
verschillende Brusselse partners zoals Danspunt, Zinnema en de Zinnekeparade. Op dit
parcours zullen een aantal wandelende acts, zoals fanfares, voor de nodige sfeer zorgen.
Daarnaast zullen nog een groot aantal Brusselse dansgroepen op twee vaste plaatsen op dit
parcours optreden. Op die manier worden niet enkel de pleinen, maar een groter gedeelte van
het Brusselse centrum bij de feestelijkheden betrokken.

We mikken dus op een heel brede leeftijdscategorie. Het Muntplein is in de namiddag eerder
gericht op jonge kinderen, ’s avonds op jongeren. Muntpunt nam hiervoor dan ook contact op
met VGC-speelpleinwerking, de Initiatie Buitenschoolse Opvang (IBO), Chiro, scouts en
andere geschikte partners. Al deze culturele partners hebben natuurlijk hun ervaring, en daar
kan Muntpunt organisatorisch op rekenen. Uiteraard is er in het bijzonder de ervaring van de
Ancienne Belgique, die de voorbije jaren de organisatie van de 11 juliviering voor zijn
rekening nam. Alles verloopt in een zeer goede, opbouwende sfeer. Bovendien werd
Muntpunt intern versterkt met medewerkers die de nodige ervaring hebben in het organiseren
van en communiceren over evenementen van deze omvang.

Naast de professionele omkadering die een evenement van deze grootte vereist, wordt er
uiteraard ook een beroep gedaan op het uitgebreide netwerk van Muntpunt om er met
stewards, vrijwilligers en andere partners een groot succes te maken.

De communicatie zal niet enkel gebeuren via traditionele kanalen zoals affichage en het
uitdelen van flyers. Het evenement wordt ook aangekondigd met een grote advertentie,
bestaande uit uitgesneden silhouetten, die op een gebouw kan worden bevestigd. Het
Boudewijngebouw, dat toch een emblematisch gebouw is voor de Vlaamse Gemeenschap,
kan daarvoor gebruikt worden. Ook flashmobs zullen op strategische plaatsen en op
strategische tijdstippen plaatsvinden om zo veel mogelijk Brusselaars en Vlamingen,
uiteraard ook de Vlaamse ambtenaren, warm te maken voor deze 11 juliviering. Dansers
zullen tijdens deze flashmobs flyers met de nodige informatie uitdelen. Dit gebeurt niet enkel
in Brussel, maar ook in de grote Vlaamse centrumsteden. Ook de rand rond Brussel wordt via
specifieke kanalen, bijvoorbeeld communicatie op broodzakken, in het communicatieplan
opgenomen. Dus, mijnheer Segers, als u een brood gaat kopen, zult u binnenkort via de
broodzak op de hoogte worden gebracht van de viering – we zullen nagaan wie uw bakker is,
zodat hij in elk geval ook meedoet.

Het thema dans is uiteraard taalonafhankelijk, maar het verbindt mensen. We zullen uiteraard
in het Nederlands communiceren, maar we zullen die communicatie ook in het Frans en in
het Engels vertalen. De gastvrijheid maakt deel uit van het feest, maar het zal duidelijk zijn
dat het de Vlaamse Gemeenschap is die organiseert en die vraagt om mee te feesten, want dat
is het uitgangspunt van het concept.

Uiteraard zullen we op die manier Brussel als hoofdstad van Vlaanderen positioneren. Ook de
aanwezigheid van de crème van de Belgische zakenwereld, politieke wereld en economische
wereld in het stadhuis op 11 juli in de voormiddag, is heel belangrijk om dat signaal op die
manier uit te zenden.

Voor de evaluatie zijn nog geen parameters afgesproken. Het is een overgangsjaar, maar dat
het goed geëvalueerd moet worden, is heel duidelijk. We hopen in elk geval dat er evenveel
mensen zijn als vorig jaar en dat de viering in de toekomst verder kan groeien, maar u
begrijpt dat dit niet in een-twee-drie kan. Het is een groeiproces, en een evaluatie is
belangrijk.
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Met de VRT zijn inderdaad geen concrete afspraken gemaakt om het evenement uit te
zenden, dat is ook heel moeilijk, daar zijn we het over eens. Een live-uitzending zal er dit jaar
dus niet komen, maar ik ga er wel van uit dat, aangezien er zoveel te doen is, er in de
nieuwsuitzendingen van de VRT aandacht aan zal worden besteed. We zullen trouwens niet
alleen aan de VRT vragen om dit op te nemen, maar ook aan vtm en andere. Ik heb ook
begrepen dat dit jaar, naar alle waarschijnlijkheid, voor de eerste keer de viering in de
voormiddag van 11 juli live te zien zal zijn op de VRT. Er is dus wel een live-uitzending, niet
van de dans, maar wel van de politieke activiteiten in het Brusselse stadshuis. Ik veronderstel
dat we er onze welbekende gastvrouw met de micro in de hand, zullen tegenkomen.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ik dank u voor de omstandige toelichting bij de diverse
vragen. Ik wil vooreerst nog eens onze appreciatie uitdrukken omdat men een nieuwe weg wil
inslaan en er een evenement van wil maken door meerdere jaren te opteren voor het thema
dans. We appreciëren ook de samenwerking van de diverse culturele actoren in Brussel. U
bent ermee begonnen, en het is inderdaad een stap in de goede richting. U pleit ook voor een
verdere uitbreiding ervan in de toekomst, en ook daar kunnen wij volledig achterstaan.

Het is een overgangsjaar. Het lijkt ons dan ook evident dat er nu moeilijk afspraken in
verband met evaluaties kunnen worden gemaakt. Toch vind ik dat we kort na het gebeuren
hier in de commissie en zeker ook met de betrokken partners moeten bekijken of dit nu de
juiste richting is en of er al iets kan worden bijgestuurd.

Wat de communicatie betreft van het feit dat dit toch draait rond de Vlaamse feestdag, willen
wij ervoor pleiten, mocht u daar de bevoegdheid voor hebben en er de kans toe zien, dat wij
dat niet enkel toevertrouwen aan de organisatoren van het evenement. Zij moeten zich zuiver
richten op het programma en op de communicatie wat dat betreft. Maar er moet over worden
gewaakt dat dit geen louter cultureel-toeristisch evenement wordt. Deelnemers – en dat
mogen ook toeristen zijn – moeten ook zien dat de aanleiding onze Vlaamse feestdag is. Wij
willen heel graag nog eens beklemtonen dat dit element daaraan gekoppeld wordt.

Minister Pascal Smet: Daar ben ik het mee eens.

De heer Willy Segers: Zonder er daarom quota op te moeten plakken, moeten wij daarover
waken: het is niet ‘een’ zomerfestival in Brussel. Het is er naar aanleiding van de Vlaamse
feestdag. Dat lijkt ons een essentiële toevoeging.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


