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PV 27 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 Björn Anseeuw (N-VA) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

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

woonleningen 

 

 Actuele vraag van Valerie Taeldeman (CD&V) aan Liesbeth Homans, viceminister-

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

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

voor het toekennen van een sociale woonlening 

 

 

 

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

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

resultaten van de bespreking van de Brusselse tunnelproblematiek op het 

Overlegcomité 

 

 Actuele vraag van Annick De Ridder (N-VA) aan Ben Weyts, Vlaams minister van 

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

economische en mobiliteitsgevolgen voor Vlaanderen van de gebrekkige toestand 

van de Brusselse weginfrastructuur 

 

 

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

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

personen met een autismespectrumstoornis 

 

 

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

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van de problematiek van 

tienerpooiers die jonge meisjes in de prostitutie lokken 

 

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

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het onderzoeksrapport van 

Child Focus betreffende de slachtoffers van tienerpooiers 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de conclusies uit het rapport van Child 

Focus betreffende de problematiek van de tienerpooiers 

 

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

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanpak van tienerpooiers 

 

 Actuele vraag van Martine Taelman (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problematiek van de tienerpooiers 
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5. Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de opvolging van de Te Gek!?-campagne 

 

 

6. Actuele vraag van Rik Daems (Open Vld) aan Philippe Muyters, Vlaams minister van 

Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de economische gevolgen van een eventuele 

herinvoering van grenscontroles in de Schengenzone 

 

 

7. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van de 

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

Raad van State om een leerling met een B-attest toch te laten overgaan in dezelfde 

richting en het beperken van de verdere juridisering met betrekking tot het aanvechten 

van beslissingen van klassenraden 

 

 

8. Actuele vraag van Yasmine Kherbache (sp.a) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

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

aanspreekpunt onderwijs voor deradicalisering en tegendiscours 

 

 

9. Actuele vraag van Tom Van Grieken (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

van de minister betreffende het afmaken van het schooljaar door kinderen die met hun 

familie illegaal in het land verblijven 

 

 

***** 


