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PV 16 juni 2021 

 

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 Wouter Beke, Vlaams minister van 

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

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 

 

 

2. Actuele vraag van Stephanie D'Hose (Open Vld) aan Jan Jambon, minister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en 

Facilitair Management, over de concretisering van het zomerplan voor de cultuur- en 

evenementensector 

 

 

3.   Actuele vraag van Vera Jans (CD&V) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van 

Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de wachtlijsten voor een 

sociale woning 

 

Actuele vraag van Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) aan Matthias Diependaele, 

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

cijfers van de VVSG betreffende de uithuiszettingen 

 

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

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

aangroeiende wachtlijsten voor sociale woningen 

 

Actuele vraag van Allessia Claes (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over het voorkomen van 

uithuiszettingen 

 

 

 

4. Actuele vraag van Filip Brusselmans (Vlaams Belang) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister 

van Brussel, Jeugd en Media, over de uitspraken van de minister die het geweld in de 

Blaarmeersen in Gent in verband brachten met de hoge jeugdwerkloosheid in Brussel 

 

 

5.   Actuele vraag van Katia Segers (Vooruit) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over gokreclame op de VRT 

 

Actuele vraag van Imade Annouri (Groen) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het EK voetbal en gokreclame op de VRT 

 

***** 


