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PV 13 januari 2016 

 

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 Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over het initiatief 

van de katholieke onderwijskoepel om in katholieke scholen met veel moslimjongeren het 

examenrooster aan te passen aan de ramadan 

 

 

2. Actuele vraag van Caroline Gennez (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, over de uitsluiting van 

de inschakelingsuitkering voor jongeren met individueel aangepast onderwijs-

curriculum 

 

 Actuele vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

inschakelingsvergoeding voor schoolverlaters die in het kader van het M-decreet les 

volgen in het reguliere onderwijs 

 

 

3. 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 vergelijking van de energietarieven door de CREG en de efficiëntie van 

de Vlaamse energiewinstcalculatoren 

 

 

 

4. Actuele vraag van Jelle Engelbosch (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het terugdringen 

van het aantal uithuiszettingen in Vlaanderen 

 

 Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het terugdringen van het 

stijgend aantal uithuiszettingen in Vlaanderen 

 

 Actuele vraag van Gwenny De Vroe (Open Vld) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het voorkomen 

van uithuiszettingen 
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5. Actuele vraag van Karl Vanlouwe (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het overleg met de Brusselse 

Regering betreffende de verplichte inburgering in de hoofdstad 

 

 

6. Actuele vraag van Sonja Claes (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

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

werkzoekenden in de sociale economie 

 

 Actuele vraag van Rob Beenders (sp.a) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de problemen bij 

de instroom van werkzoekenden in de sociale economie 

 

 

7. Actuele vraag van Ingrid Pira (Groen) aan Liesbeth Homans, viceminister-president 

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

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over financiële en budgettaire 

stabiliteit voor de Vlaamse steden en gemeenten 

 

 Actuele vraag van Michel Doomst (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

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

taxshift op de gemeentefinanciën 

 

 

8. Actuele vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

voorstel voor een variabele snelheid op autosnelwegen en het overleg ter zake met 

de gewesten 

 

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

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

eventueel variabele snelheid op autosnelwegen en het overleg ter zake met de 

gewesten 

 

 

9. Actuele vraag van Caroline Croo (N-VA) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin, over de inzet van meer middelen voor het preventieve 

gezondheidsbeleid, naar aanleiding van de soms tegenvallende indicatoren uit het 

rapport 2008-2013 van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 

 

 

10. Actuele vraag van Sabine Vermeulen (N-VA) aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw, over een ondersteunend beleid voor de 

glastuinbouwsector, naar aanleiding van de goedkeuring van het Interreg-project ‘De 

blauwe keten: algen onder glas’ 

 

 

11. Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Sven Gatz, Vlaams minister 

van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de mogelijke discriminatie ten aanzien van de 

verschillende levensbeschouwingen door de VRT wegens de wekelijkse uitzending van 

religieuze diensten op de openbare omroep 

 

***** 


