
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele 
verschuivingen kunnen zich voordoen.  De sprekers wordt verzocht hiermee rekening te houden. 

 

 

PV 28 oktober 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 Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de nationaliteits-

vereiste als voorwaarde voor statutaire functies bij de Vlaamse overheid 

 

 

 

2. Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, 

viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands 

Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de 

politieke situatie in de faciliteitengemeente Linkebeek na het collectieve ontslag van 

de Franstalige gemeenteraadsleden 

 

 Actuele vraag van Willy Segers (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het ontslag van 

de Franstalige meerderheid in de gemeenteraad van de faciliteitengemeente 

Linkebeek 

 

 

 

3. Actuele vraag van Michèle Hostekint (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de invoering van de nieuwe Vlaamse 

renovatiepremie op 1 november 2015 

 

 

4. Actuele vraag van Katrien Partyka (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de evaluatie van het 

woninghuurrecht 

 

 

5. Actuele vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

flitscontroles op verzoek van burgers 
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6. Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, 

Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de invloed van de 

luchthaven van Zaventem op de Vlaamse Rand en Brussel, met name wat betreft het 

economische belang van de luchthaven en de nood aan een evenwichtig spreidingsplan 

 

 

7. Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over geweld tegen vrouwen met een handicap 

 

 

8. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over de impact van de federale ‘potpourriwetten’ op het 

Vlaamse beleid inzake justitie 

 

 

 

9. Actuele vraag van Güler Turan (sp.a) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de bijsturing van het beleid inzake 

bedrijfsoverdrachten 

 

 Actuele vraag van Grete Remen (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het informeren en begeleiden van 

bedrijfsleiders met betrekking tot een toekomstige bedrijfsoverdracht 

 

 

 

10. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Joke Schauvliege, Vlaams 

minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het ontwerp van 

klimaatakkoord tussen het federale niveau en de gewesten 

 

 Actuele vraag van Bruno Tobback (sp.a) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over het statuut van het ontwerpakkoord tussen 

de federale en de gewestregeringen betreffende de inspanningsverdeling van de 

nationale klimaatdoelstellingen 

 

 Actuele vraag van Hermes Sanctorum-Vandevoorde (Groen) aan Joke Schauvliege, 

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de goedkeuring van het 

ontwerp van klimaatakkoord door de Vlaamse Regering 

 

 

 

11. Actuele vraag van Cathy Coudyser (N-VA) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over de financiering van vzw Flagey na het wegvallen van 

federale subsidies 

 

 

 

***** 


