
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 17 december 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 Joris Poschet (CD&V) aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, 

Media, Jeugd en Brussel, over het imagoprobleem van Brussel in binnen- en buitenland 

en de nood aan een campagne rond de hoofdstad 

 

 

2. Actuele vraag van Elke Van den Brandt (Groen) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het plaatstekort in de 

Nederlandstalige scholen in Brussel 

 

 

 

3. Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de 

vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid 

 

 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 het dalend aantal 

vrouwen in topfuncties bij de Vlaamse overheid 

 

 

 

4. Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de beslissing van de 

minister om een leegstaand gebouw van de Vlaamse overheid in Denderleeuw ter 

beschikking te stellen van Fedasil voor de opvang van vluchtelingen 

 

 

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

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het toenemend gebruik van isolatie bij 

jongeren met een psychiatrische problematiek gecombineerd met een verstandelijke 

handicap 
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6. Actuele vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) aan Jo Vandeurzen, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de resultaten van de 

doorlichting van de openbare rusthuizen 

 

 Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de studie betreffende de financiële situatie 

van de woonzorgcentra 

 

 

***** 


