SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 398
van STEFAAN SINTOBIN
datum: 13 juli 2017

aan GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN

DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN

ONROEREND ERFGOED

Brusselse metropolitane gemeenschap - Stand van zaken
Ik verwijs naar mijn eerdere vragen betreffende de oprichting van de ‘Brusselse
metropolitane gemeenschap’. Op 10 april 2015 had de Brusselse minister-president de
Vlaamse
minister-president
een
brief
bezorgd
met
een
ontwerp
van
samenwerkingsakkoord ter zake. De minister-president toonde zich terecht zeer kritisch
voor dit ontwerp.
Op 29 augustus 2016 peilde ik bij de minister-president naar de stand van zaken. Hij
antwoordde toen dat er twee vergaderingen hadden plaatsgevonden, dat hij alle
bepalingen uit het ontwerp die niet sporen met de uitgangspunten van de Vlaamse
Regering had aangeduid en dat een ontwerp dat niet voldoet aan deze uitgangspunten
niet zou aanvaard worden door de Vlaamse Regering. Het kabinet van minister-president
Vervoort zou volgens de minister-president een nieuw ontwerp bezorgen, waarna de
besprekingen zouden worden voortgezet. Een nieuwe tekst werd echter nog niet
ontvangen, zo liet de minister-president weten.
1.

Waren er inmiddels nog contacten tussen de Vlaamse Regering en één of meerdere
andere deelstaatregeringen met betrekking tot de oprichting van de Brusselse
metropolitane gemeenschap? Welke, met wie en waarover?

2.

Vonden er inmiddels nog overlegmomenten plaats met betrekking tot de oprichting
van de Brusselse metropolitane gemeenschap? Waar, wanneer en wat was het
resultaat?

3.

Ontving de minister-president inmiddels al een nieuw ontwerp? Zo ja, wanneer, wat
is de inhoud en werd er al gereageerd door de Vlaamse Regering? Zo ja, wat was die
reactie?

4.

Zijn er inmiddels nog nieuwe vergaderingen gepland? Waar, wanneer en met wie?

5.

Garandeert de minister-president dat hij geen samenwerkingsakkoord zal
aanvaarden dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op enigerlei wijze inspraak
geeft in Vlaanderen?

6.

Acht de minister-president het aangewezen om alle verdere besprekingen in dit
verband definitief stop te zetten?

GEERT BOURGEOIS
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN
ONROEREND ERFGOED

ANTWOORD

op vraag nr. 398 van 13 juli 2017
van STEFAAN SINTOBIN

Ik verwijs naar mijn eerdere antwoorden op de schriftelijke vragen nr. 308 van 13 mei
2015, nr. 404 van 7 september 2015, nr. 237 van 2 maart 2016 en nr. 403 van 29
augustus 2016 en op de vragen om uitleg nr. 550 (van de heer Karl Vanlouwe) en nr.
576 (van uzelf).
1-4.Er zijn geen contacten meer geweest, noch zijn er contacten gepland. We ontvingen
geen nieuw ontwerp.
5-6.We zijn bereid te praten over een ontwerp dat voldoet aan de gekende
uitgangspunten.
Een ontwerp dat niet aan deze uitgangspunten voldoet, zullen we niet aanvaarden.

