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PV 5 februari 2020 

 

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 Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het initiatief van Kom 

op tegen Kanker inzake de knelpunten bij het niet-dringend ziekenvervoer 

 

 

2. Actuele vraag van Ann De Martelaer (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de Vlaamse kinderbijslag 

(het groeipakket) voor wezen en halve wezen geboren vóór 1 januari 2019 

 

 

 

3. Actuele vraag van Freya Saeys (Open Vld) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over leegstaande 

rusthuisbedden 

 

Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Wouter Beke, Vlaams minister van 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de leegstand in 

woonzorgcentra 

 

Actuele vraag van Hannes Anaf (sp·a) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de overcapaciteit in de 

rusthuizen 

 

 

 

4. Actuele vraag van Tom De Meester (PVDA) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de evaluatie 

van de nieuwe huurprijsberekening bij sociale woningen 

 

Actuele vraag van Maxim Veys (sp·a) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van 

Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de nieuwe sociale 

huurprijsberekening 

 

Actuele vraag van Sarah Smeyers (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de aanpassingen aan 

de nieuwe huurprijsberekening 

 

Actuele vraag van An Moerenhout (Groen) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de bijsturing 

en armoedetoets van de nieuwe berekeningswijze voor sociale huurprijzen 
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5. Actuele vraag van Kathleen Krekels (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over het evaluatierapport van de ondersteuningsnetwerken 

 

Actuele vraag van Loes Vandromme (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en 

Vlaamse Rand, over de evaluatie van het M-decreet door de commissie-Struyf 

 

 

***** 


