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Stuk 423 (2009-2010) – Nr. 2

Het Vlaams Parlement,
– gehoord het actualiteitsdebat;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° onmiddellijk te starten met een taskforce binnen de Vlaamse administratie om de
problematiek en de noden van de schoolinfrastructuur in kaart te brengen op korte
en lange termijn;
2° de uitvoering en de resultaten van de voorgestelde oplossingen te monitoren;
3° deze taskforce daarbij minstens nauw te laten samenwerken met de studiedienst van
de Vlaamse Regering, het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en het
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;
4° bij de eventuele investeringen in schoolinfrastructuur naar aanleiding van het
capaciteitsprobleem erover te waken dat de bestaande wachtlijsten in verband met
schoolinfrastructuur geen extra vertragingen oplopen;
5° voor 1 juli 2010 een grondige analyse van de problematiek van de capaciteiten van
scholen aan het Vlaams Parlement te bezorgen; deze analyse is minstens gekoppeld
aan de demografische evolutie en legt een verband met de nodige infrastructuur en
het personeel om antwoorden te bieden op dit probleem;
6° op basis van deze analyse een voorstel van masterplan voor de korte en lange termijn uit te werken.
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