
N.B. :   Deze lijst is slechts richtinggevend voor de volgorde van de te behandelen vragen; eventuele verschuivingen 
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PV 24 februari 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 Martine Fournier (CD&V) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over het herstel en onderhoud van de kunstwerken 

 

Actuele vraag van Bert Maertens (N-VA) aan Lydia Peeters, Vlaams minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken, over de vernieuwing en het systematisch onderhoud 

van kunstwerken en gewestwegen 

 

 

 

2. Actuele vraag van Wilfried Vandaele (N-VA) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over het auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende de 

VRT en de transparantie bij de leiding van de openbare omroep 

 

Actuele vraag van Klaas Slootmans (Vlaams Belang) aan Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel, Jeugd en Media, over de verregaande belangenvermenging in 

hoofde van een voormalig lid van de raad van bestuur van de VRT 

 

 

 

3. Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Benjamin Dalle, Vlaams 

minister van Brussel, Jeugd en Media, over een prioritaire versoepeling van de 

coronamaatregelen voor jongeren 

 

Actuele vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) aan Jan Jambon, minister-

president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 

Cultuur, ICT en Facilitair Management, over het standpunt van de Vlaamse Regering 

betreffende de verdere aanpak van de coronacrisis op het Overlegcomité van vrijdag 

26 februari 2021 

 

Actuele vraag van Tinne Rombouts (CD&V) aan Benjamin Dalle, Vlaams minister van 

Brussel, Jeugd en Media, over de aandacht voor jongeren bij eventuele 

versoepelingen van de coronamaatregelen 

 

Actuele vraag van Jos D'Haese (PVDA) aan Jan Jambon, minister-president van de 

Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair 

Management, over de mogelijke perspectieven voor de bevolking op het 

Overlegcomité van vrijdag 26 februari 2021 
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4. 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 de verplichte inschrijving van tijdelijk werklozen bij de VDAB 

 

 

 

5. Actuele vraag van Ilse Malfroot (Vlaams Belang) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over de grote leegstand van handelspanden en de 

maatregelen daartegen 

 

Actuele vraag van Maurits Vande Reyde (Open Vld) aan Hilde Crevits, viceminister-

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

Sociale Economie en Landbouw, over de toenemende leegstand in de handelskernen 

 

 

 

6. 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 het voorstel om een bemiddelaar aan te stellen in het dossier van 

de eindtermen 

 

 

7. Actuele vraag van Karolien Grosemans (N-VA) aan Ben Weyts, viceminister-president van 

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

Rand, over het sociaal akkoord rond de vaste benoeming en de evaluatieprocedure in het 

onderwijs 

 

 

8. Actuele vraag van Annick Lambrecht (sp·a) aan Ben Weyts, viceminister-president van de 

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

over het geestelijk en fysiek misbruik van jonge vrouwen in de turnhal van de Gentse 

Topsportschool 

 

 

 

9. Actuele vraag van Lorin Parys (N-VA) aan Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, 

Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het gebrek aan geestelijke 

gezondheidszorg voor minderjarigen 

 

Actuele vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen) aan Wouter Beke, Vlaams minister 

van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over het veilig stellen 

van ons systeem voor geestelijke gezondheidszorg 

 

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

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, over de wachtlijsten bij 

psychologen 

 

 

***** 


