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PV 2 februari 2022 

 

 

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 Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de dagprijsmeting bij de Vlaamse 

woonzorgcentra 

 

 

2. Actuele vraag van Koen Daniëls (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de artsenquota 

 

 

 

3. Actuele vraag van Katja Verheyen (N-VA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over de mogelijke verkoop 

van sociale woningen in Gent door de Volkshaard 

 

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

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

verkoop van sociale woningen - onder meer in Gent - in het kader van de oprichting 

van eengemaakte woonmaatschappijen 

 

 

 

4. Actuele vraag van Tom Ongena (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-president 

van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 

Economie en Landbouw, over het voorstel tot het verplichtend maken van 

knelpuntopleidingen voor langdurig werklozen 

 

Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Hilde Crevits, viceminister-president van 

de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale 

Economie en Landbouw, over het betrekken van ondernemingen om vacatures in te 

vullen 

 

 

 

5. Actuele vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) aan Bart Somers, viceminister-

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

Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, over de aangekondigde fusie tussen 

Antwerpen en Borsbeek 
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6. Actuele vraag van Jo Brouns (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de stijging van het druggebruik in het verkeer 

 

Actuele vraag van Annick Lambrecht (Vooruit) aan Lydia Peeters, Vlaams minister 

van Mobiliteit en Openbare Werken, over het stijgend drug- en alcoholgebruik in het 

verkeer 

 

Actuele vraag van Stijn Bex (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit 

en Openbare Werken, over de invloed van drugsgebruik op de verkeersveiligheid 

 

 

 

 

7. Actuele vraag van Katrien Schryvers (CD&V) aan Ben Weyts, viceminister-president 

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

Vlaamse Rand, over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in 

hogeronderwijsinstellingen 

 

Actuele vraag van Johan Danen (Groen) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Vlaamse Rand, over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in het hoger 

onderwijs 

 

 

 

 

8. Actuele vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de stijgende 

energiefactuur 

 

Actuele vraag van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister 

van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de door een studie 

bevestigde prijsstijgingen door het capaciteitstarief 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de invoering van het 

capaciteitstarief 

 

Actuele vraag van Bruno Tobback (Vooruit) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van 

Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de impact van de 

invoering van het capaciteitstarief 

 

 

***** 


