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PV 24 juni 2015 

 

 

 

ACTUELE VRAGEN 

 

 

 

maximum spreektijd:  - 2’ vraagsteller 

     - 2’ minister voor antwoord 

     - 1’ vraagsteller voor repliek/bijkomende vraag 

     - 1’ per evt. interveniënt (maximum 5 interveniënten) 

     - 1’ minister + 1’ extra per interveniënt voor antwoorden 

     - 1’ vraagsteller voor slotopmerkingen 

 

 

 

 

1. Actuele vraag van Björn Anseeuw (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het recente jaarrapport gedwongen opnames en 

de conclusies met betrekking tot druggerelateerde problemen bij jongeren 

 

 

 

2. Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de wachttijden voor 

geestelijke gezondheidszorg 

 

 Actuele vraag van Freya Van den Bossche (sp.a) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de verdere toename van de 

wachttijden bij de centra voor geestelijke gezondheidszorg 

 

 

 

3. Actuele vraag van Herman Wynants (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de kritiek op het Vlaamse topsportbeleid in het 

SPLISS-rapport 

 

 

 

4. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams 

minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toekomst van de 

Memorial Van Damme na het akkoord over het Eurostadion 

 

 Actuele vraag van Willy Segers (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over de vergunningsprocedures en de rand-

voorwaarden voor het Eurostadion op parking C van de Heizel 

 

 

 

5. Actuele vraag van Peter Van Rompuy (CD&V) aan de heer Geert Bourgeois, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en 

Onroerend Erfgoed, over de aantrekkingskracht van Vlaanderen voor buitenlandse 

investeringen, naar aanleiding van de aankondiging van een Chinees incubatiecentrum in 

Wallonië 
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6. Actuele vraag van Andries Gryffroy (N-VA) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en 

Energie, over brown-outs voor de komende winter en de flankerende maatregelen van de 

gewesten 

 

 

7. Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de positie van zwangere vrouwen op 

de arbeidsmarkt 

 

 

8. Actuele vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) aan Ben Weyts, Vlaams 

minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en 

Dierenwelzijn, over de aanbevelingen van de VAB inzake de geregionaliseerde 

autokeuring 

 

 Actuele vraag van Björn Rzoska (Groen) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 

VAB-studie betreffende de autokeuring 

 

 Actuele vraag van Karin Brouwers (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 

bevraging van de VAB betreffende de autokeuring 

 

 Actuele vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister 

van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over 

het onderzoek van de VAB betreffende de werking van autokeuring 

 

 

 

9. Actuele vraag van Johan Verstreken (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de 

medewerking van de administratie Mobiliteit aan het plan-MER voor het nieuwe  

voetbalstadion in Brugge 

 

 

 

***** 


