
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele 
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PV 12 november 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 Katrien Schryvers (CD&V) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de interventie door het Snelle Respons 

Team van de Antwerpse politie bij een geschil in een jeugdinstelling 

 

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

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het recente schietincident bij 

een politieoptreden in een jeugdinstelling en het optreden van de politie bij 

risicosituaties in de jeugdzorg in het algemeen 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het omgaan met agressie binnen 

welzijnsvoorzieningen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Jan Hofkens (N-VA) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het uitblijven van de overdracht van de 

controlebevoegdheid op de beschikbaarheid van werkzoekenden naar de VDAB 

 

 Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Philippe Muyters, Vlaams 

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

de VDAB 

 

 

 

3. Actuele vraag van Tine Soens (sp.a) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over de btw-vrijstelling voor jeugdhuizen 

 

 Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van 

Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de nieuwe btw-verplichtingen die 

jeugdhuizen moeten toepassen 

 

 

  

4. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de conclusies uit de audit van 

de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) 
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5. Actuele vraag van Ann Brusseel (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de geplande hervorming van 

de lerarenopleiding 

 

 

6. Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Annemie Turtelboom, viceminister-

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

Energie, over de blijvende onduidelijkheid rond de toekomst van de 

energierenovatiepremies 

 

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

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

Energie, over de ambitie om Vlaanderen energiezuiniger te maken en de timing 

voor de aangekondigde aanpassing van de energiepremies 

 

 

7. Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de doorstroming van erkende 

vluchtelingen van de tijdelijke opvanginitiatieven naar de Vlaamse huurmarkt 

 

 

 

***** 


