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PV 29 juni 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 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) aan Matthias Diependaele, 

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

invoeren van een vermogenstoets in de sociale huur bij inschrijving voor en 

toewijzing van een sociale huurwoning 

 

Actuele vraag van Celia Groothedde (Groen) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

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

middelentoets voor sociale huurders 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister 

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

maatregelen voor sociaal wonen 

 

Actuele vraag van Vera Jans (cd&v) aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van 

Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, over sociaal en betaalbaar 

wonen en de mogelijkheid tot gemengde projecten 

 

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

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

de private sector bij de bouw van betaalbare huurwoningen 

 

Actuele vraag van Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan Matthias Diependaele, 

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

betrokkenheid van de private sector bij de bouw van sociale en bescheiden woningen 

 

Actuele vraag van Hannelore Goeman (Vooruit) aan Matthias Diependaele, Vlaams 

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

aankondiging dat er middelen voor sociale woningbouw naar bouwpromotoren zullen 

gaan 

 

 

 

2. Actuele vraag van Axel Ronse (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, 

Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over taalkennis als toegangspoort tot de 

arbeidsmarkt 

 

 

 



 

2 

 

3. Actuele vraag van Sofie Joosen (N-VA) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, 

Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de uitgewerkte 

uitkoopregeling voor varkensboeren 

 

Actuele vraag van Bart Dochy (cd&v) aan Jo Brouns, Vlaams minister van Economie, 

Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw, over de opkoopregeling voor 

varkens 

 

 

 

4. Actuele vraag van Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, over de toename van het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in 

Vlaanderen 

 

 

 

5. 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 extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs 

 

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 de extra werkingsmiddelen voor personeelsleden in het 

buitengewoon onderwijs 

 

Actuele vraag van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) aan Ben Weyts, viceminister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 

Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, over de capaciteitsdruk in het buitengewoon 

onderwijs 

 

 

 

6. Actuele vraag van Maaike De Vreese (N-VA) aan Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie 

en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de voorwaardelijke vrijlating als 

oplossing voor de overbevolking van de gevangenissen en de gevolgen hiervan voor de 

Vlaamse justitie 

 

 

 

7. Actuele vraag van Leo Pieters (Vlaams Belang) aan Zuhal Demir, Vlaams minister 

van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, over de lage waterstand 

in de Maas en de gevolgen daarvan, mogelijk zelfs voor de drinkwatervoorziening 

 

Actuele vraag van Mieke Schauvliege (Groen) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het zakkend waterpeil van de Maas 

 

 

***** 


