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De 150 bedden van het woonzorgcentrum Pagode worden geleidelijk in gebruik genomen.
Eind januari 2015 waren reeds 90 bedden volzet, waaronder 82 met een erkenning van de
Vlaamse Gemeenschap. Geleidelijk aan wordt het aantal verhoogd, met het oog op erkenning
van de 150 bedden.
Voor de Campus Eureka van Sint-Vincentius zijn de 158 bedden zo goed als volzet. Er is op
dit ogenblik geen wachtlijst.
De 44 bedden van het woonzorgcentrum De Overbron zijn eveneens zo goed als volzet.
Momenteel zijn er enkele vrije plaatsen. Er is een beperkte wachtlijst.
Het woonzorgcentrum Bellevue in Vorst beschikt over 145 bedden. Op dit ogenblik zijn er 4
individuele kamers beschikbaar.
Er zijn regelmatig plaatsen vrij waardoor de wachttijd voor de kandidaat-bewoners in principe
relatief beperkt is. Het gaat echter over een fluctuerende situatie (eigen aan deze sector),
waardoor vraag en aanbod niet steeds perfect in balans is. Bovendien betekent een vrije plaats
in een woonzorgcentrum niet noodzakelijk dat de eerste persoon op de wachtlijst automatisch
in aanmerking komt voor een opname, gezien er bij de opname rekening wordt gehouden met
de zorgprofielen (licht en zwaar(der) zorgbehoevend), en aldus met het type plaatsen (al dan
niet met een RVT-erkenning).
Wat betreft de effectieve realisatie van de op korte termijn voorziene bijkomende plaatsen: de
woongelegenheden van het woonzorgcentrum Clivia in Evere zijn klaar, en de
initiatiefnemers mochten reeds hun eerste bewoner ontvangen. In het woonzorgcentrum De
Wand in Laken zullen in april 2015 de bewoners hun intrek kunnen nemen. De opening van
het woonzorgproject Warlandis te Jette, het project van vzw Parkresidentie, is in de loop van
2016 voorzien. De werkzaamheden zijn in september 2014 gestart en zullen twee jaar duren.
Het project Arabesk in Anderlecht, in woonzorgzone 6D, zal wellicht klaar zijn in 2016. Voor
Universalis Park is de concrete realisatiedatum nog onzeker. De realisatie van het project
Solidariteit voor het Gezin, eveneens in Anderlecht, in woonzorgzone 6B, en de effectieve
uitbreiding van De Overbron in woonzorgzone 1B, zijn beiden vandaag nog onzeker.
Wat betreft de 52 plaatsen in portefeuille ontwerpt ZC Sint-Monica momenteel plannen voor
43 woongelegenheden. Ze stellen hierbij de opname in de erkenningskalender voor het derde
kwartaal 2017 voorop.
Voor de andere projecten in portefeuille is er vandaag nog geen zicht op concrete realisatie.

Vraag nr.3 van 5 februari 2015 van de heer Jef Van Damme
Algemene zaken: Projecten voor Nederlandstaligen in de Brusselse gevangenissen
In Brussel zijn op enkele vierkante kilometers 3 gevangenissen gelegen. De gevangenissen
van Sint-Gillis, Vorst en Berkendael grenzen aan elkaar en bieden momenteel onderdak aan
ongeveer 1.600 gedetineerden waarvan een 120-tal een Nederlandstalig dossier hebben.
Gedetineerden worden liever vergeten door velen in onze maatschappij. Nochtans komen zij
vroeg of laat weer terecht in de samenleving, en hebben we er alle baat bij dat gedetineerden
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goed begeleid worden en niet opnieuw in de gevangenis belanden na hun vrijlating.
En deze re-integratie begint in de gevangenis zelf. Uit eerder gestelde interpellaties weten we
dat hier vandaag te weinig werk van wordt gemaakt. Wie ongeschoold de gevangenis in gaat,
komt er in veel gevallen weer ongeschoold uit; wie kampt met psychiatrische problemen of
een verslavingsproblematiek, ziet dit niet verholpen in de gevangenis. Nochtans alles wat
geleerd en opgelost kan worden tijdens de detentieperiode, is gewonnen wanneer de
gedetineerde opnieuw integreert in de maatschappij. Elk project is dus een meerwaarde voor
de gedetineerde.
Het is ook  bekend  dat  velen  van  de  ‘geradicaliseerden’, waar heden veel over gediscussieerd
wordt, radicaliseerden in de gevangenis. Investeringen in opleidingen en nuttige ontspanningsmogelijkheden in de gevangenissen, kunnen dit voor een stuk tegengaan.
Vorige legislatuur leerden we al dat VGC- projecten aanwezig zijn in de gevangenissen. Er
werd toen geïnvesteerd binnen de bevoegdheid sport, cultuur en onderwijs. Toenmalig
collegelid voor Welzijn, mevrouw Brigitte Grouwels, maakte de keuze om vanuit haar
bevoegdheid binnen de VGC geen middelen te investeren in het gevangeniswezen.
We weten ook dat er aan Franstalige kant een versplintering in het aanbod naar gedetineerden
bestaat. En hoe graag we het ook zouden willen, we kunnen niet alle 1.600 gedetineerden
ondersteunen met de middelen die er nu zouden zijn. Samenwerking met de Franstaligen is
bijgevolg nodig, maar vandaag onbestaande, zo lijkt.
Welke projecten en investeringen bestaan er actueel vanuit de VGC in de Brusselse
gevangenissen? Welke projecten bestaan er vanuit sport, cultuur, onderwijs en welzijn? En
hoeveel gedetineerden worden daarmee bereikt?
Richt de VGC zich enkel op de 120 Nederlandstalige gedetineerden, of ook op mensen die het
Nederlands niet machtig zijn maar dit wel, bijvoorbeeld via NT2, willen leren?
Is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen?
Antwoord
De VGC ondersteunt vanuit dit beleidsdomein, op dit ogenblik, geen concrete projecten in de
Brusselse gevangenissen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap wordt immers een specifieke
opdracht inzake het ondersteunen van gedetineerden en hun naastbestaanden (Justitieel
Welzijnswerk) in de 3 Brusselse gevangenissen toegekend aan CAW Brussel. Het CAW
coördineert de trajecten en leidt de cliënten (Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden)
toe   naar   het   aanbod   van   andere   organisaties   zoals   bijvoorbeeld   Brucovo,   de   VDAB…  
Daarnaast begeleidt het CAW ook naastbestaanden van gedetineerden.
In 2014 volgde het CAW Brussel 397 cliënten op in de gevangenis: 120 in die van Sint-Gillis,
231 in die van Vorst en 46 in de vrouwengevangenis van Berkendael. Dit is een stijging t.o.v.
2013 toen 335 gedetineerden in trajectbegeleiding bij Justitieel Welzijnswerk waren.
In 2014 werd vanuit de dienst Etnisch Culturele Minderheden van de VGC wel eenmalig een
projectsubsidie van 1.400 euro toegekend aan de vzw De Rode Antraciet voor het project
‘Zinneke'  in  de  gevangenis  van  Sint-Gillis.
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Vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt in Sint-Gillis een aanbod NT2
voorzien. Binnen de domeinen Welzijn en Gezondheid richt CAW Brussel zich in de
Brusselse gevangenissen op Nederlandstalige en anderstalige gedetineerden. Franstalige
cliënten worden opgevolgd door de Franstalige en bicommunautaire diensten.
Uiteraard is er een samenwerking met de Franstalige initiatiefnemers in de gevangenissen.
Deze  samenwerking  wordt  georganiseerd  via  het  ‘Brussels  strategisch  plan  m.b.t.  het  aanbod  
hulp- en dienstverlening aan justitiabelen intra-muros in het Brussels Hoofdstedelijk  Gewest’.  
Op het terrein zijn er daarnaast thematische werkgroepen waarbinnen de medewerkers van de
verschillende diensten en organisaties elkaar ontmoeten.
Tevens is er ook een actieplan voor de Vlaamse hulp- en dienstverlening. In 2013 werd het
decreet inzake de organisatie van de hulp- en dienstverlening goedgekeurd door de Vlaamse
Regering. In Brussel werd, zoals bepaald in het betreffende decreet, een Vlaams Beleidsteam
en Coördinatieteam opgericht. Het Beleidsteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van de
verschillende Vlaamse partnerorganisaties, maakte in 2013 werk van een Actieplan met
daarin 19 concrete doelstellingen. De focus in Brussel ligt op: informatie-uitwisseling,
afbakening van de doelgroep, noden en behoeften, bekendmaking van het aanbod en
draagvlak en trajectmatig werken.
Tot slot, is er vanuit de Vlaamse Gemeenschap een beleidscoördinator tewerkgesteld in de
Brusselse gevangenissen. Deze bewaakt het aanbod van de Nederlandstalige diensten en
onderhoudt de contacten met de gevangenisdirectie. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franstalige Gemeenschap hebben eveneens een beleidscoördinator.
Vraag nr.4 van 13 februari 2015 van mevrouw Elke Roex
Gezin: Brusselse consultatiebureaus
We weten al een lange tijd dat er verschillende knelpunten zijn in de situatie bij de Brusselse
consultatiebureaus voor het Jonge Kind van Kind&Gezin. De grootste knelpunten liggen op
het vlak van de infrastructuur van de consultatiebureaus. De infrastructuur verhindert op
sommige plaatsen de uitbreiding van het aantal zittingen en de privacy tijdens de consultaties
is niet altijd gegarandeerd. Ook voldoende (jonge) vrijwilligers vinden is niet evident.
Zijn er sinds 2011 nieuwe inrichtende machten van consultatiebureaus van Kind&Gezin in het
gewest?
Zijn er nieuwe locaties in gebruik genomen sinds 2011, of zijn er locaties aangepast? Graag
een overzicht van de locaties en van het aantal zittingen. Wie of welke organisatie stelt de
lokalen voor de consultatiebureaus ter beschikking? Welke consultatiebureaus betalen huur?
Hoeveel bedraagt de huurprijs?
Welke consultatiebureaus kunnen hun locatie tijdens de consultaties exclusief gebruiken? In
het geval van niet-exclusief gebruik: graag verduidelijking van de situatie voor dokterslokaal,
verpleegsterlokaal, wachtlokaal en kleedruimte.
Hoeveel vrijwilligers zijn aan de slag in de consultatiebureaus? Is dit een constante groep?
Indien niet, hoeveel gaan er weg en hoeveel komen er bij? Wat is hun leeftijd?

