BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERING
van vrijdag 12 januari 2018 om 9.30 uur en om 14.30 uur

Zaal van de plenaire vergaderingen
Lombardstraat 69

1. INOVERWEGINGNEMINGEN


VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van mevrouw Liesbet DHAENE, de heer Johan VAN den DRIESSCHE
en mevrouw Cieltje VAN ACHTER) tot het belasten van het Rekenhof met een performantieaudit van Vivaqua (nr. A-565/1 – 2016/2017).



VOORSTEL VAN RESOLUTIE (van de heren Bruno DE LILLE, Arnaud PINXTEREN, mevrouw
Annemie MAES, mevrouw Céline DELFORGE en de heer Arnaud VERSTRAETE) tot het invoeren
van conflictvrije kruispunten om ongevallen te voorkomen (nr. A-587/1 – 2017/2018).



VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van de heren Alain MARON en Arnaud VERSTRAETE) tot
wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode en tot
oprichting van onafhankelijke commissies voor de toewijzing van openbare woningen (nr. A605/1 – 2017/2018).

2. VOORSTELLEN VAN ORDONNANTIE EN ONTWERPEN VAN ORDONNANTIE


VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van de heren Vincent DE WOLF en Olivier de CLIPPELE) tot
wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake
mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak
van mobiliteit (nrs A-510/1 en 2 – 2016/2017).
o

RAPPORTEUR :

o

BESPREKING.

mevrouw Véronique JAMOULLE
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VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van mevrouw Marion LEMESRE, mevrouw Anne-Charlotte
d’URSEL, de heren Vincent DE WOLF en Willem DRAPS) tot wijziging van de ordonnantie van 22
januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels
Hoofdstedelijk Parkeeragentschap en tot opstelling van een regeling voor de bouw en de
organisatie van busstations (nrs A-179/1 en 2 – 2014/2015).
o

RAPPORTEUR :

o

BESPREKING (toepassing van artikel 91.4 van het reglement).

mevrouw Carla DEJONGHE

VOORSTEL VAN ORDONNANTIE (van de heren Ridouane CHAHID, Emmanuel DE BOCK,
mevrouw Julie de GROOTE, mevrouw Els AMPE, de heer Jef VAN DAMME en mevrouw Brigitte
GROUWELS) tot wijziging van de ordonnatie van … tot hervorming van het Brussels Wetboek
van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de
milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen (nrs A-604/1 en 2 –
2017/2018).
o

RAPPORTEUR :

o

BESPREKING.

mevrouw Isabelle EMMERY

ONTWERP VAN ORDONNANTIE betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke
mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (nrs A-575/1 en 2 – 2017/2018).
o

RAPPORTEUR :

o

BESPREKING.

de heer Fouad AHIDAR

ONTWERP VAN ORDONNANTIE tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren (nrs A-596/1 en 2 – 2017/2018).
o

RAPPORTEUR :

o

BESPREKING.

de heer Eric BOTT

ONTWERP VAN ORDONNANTIE tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren, ter invoering van een verbod op kermispony’s (nrs A597/1 en 2 – 2017/2018).
o

RAPPORTEUR :

o

BESPREKING.

de heer Eric BOTT

ONTWERP VAN ORDONNANTIE tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren (nrs A-609/1 en 2 – 2017/2018).
o

RAPPORTEUR :

o

BESPREKING.

de heer Eric BOTT
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3. MONDELINGE VRAGEN (ZIE BIJLAGE)
4. ACTUALITEITSVRAGEN (*)
5. NAAMSTEMMINGEN (**)


over de afgehandelde voorstellen van ordonnantie.



over het afgehandelde voorstel van ordonnantie (toepassing van artikel 91.4 van het
reglement).



over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie.



over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF tot
mevrouw Cécile JODOGNE, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « de door het
Rekenhof vastgestelde onregelmatigheden met de overheidsopdrachten in de DBDMH », de
toegevoegde interpellatie van de heer Benoît CEREXHE betreffende « de audit van het Rekenhof
over het beheer van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest », de toegevoegde interpellatie van mevrouw Zoé GENOT betreffende
« het verslag van het Rekenhof over de DBDMH », de toegevoegde interpellatie van de heer
Dominiek LOOTENS-STAEL betreffende « de kritiek van het Rekenhof op de werking en
aankoopprocedures bij de Brusselse brandweer », de toegevoegde interpellatie van mevrouw
Caroline DÉSIR betreffende « de problematiek van het beheer van de overheidsopdrachten in de
DBDMH » en de toegevoegde interpellatie van de heer Emmanuel DE BOCK betreffende « het
voorlopig verslag van het Rekenhof over de overheidsopdrachten binnen de DBDMH tijdens de
periode 2012-2015 ».



over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL
tot de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en
Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk
Onderzoek en Openbare Netheid, betreffende « de zware rellen en geweldplegingen door
relschoppers in Brussel-centrum ».
Brussel, 8 januari 2018

(*)
(**)

om 14.30 uur
vanaf 15.30 uur

L/CVL/cs-12/1/2018/BHP - 3

GEMOTIVEERDE MOTIE

ingediend tot besluit van:
-

de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF (F) tot mevrouw Cécile JODOGNE, Staatssecretaris
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp, betreffende « de door het Rekenhof vastgestelde onregelmatigheden
met de overheidsopdrachten in de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Benoît CEREXHE (F) betreffende « de audit van het
Rekenhof over het beheer van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »;

-

de toegevoegde interpellatie van mevrouw Zoé GENOT (F) betreffende « het verslag van het
Rekenhof over de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL (N) betreffende « de kritiek
van het Rekenhof op de werking en aankoopprocedures bij de Brusselse brandweer »;

-

de toegevoegde interpellatie van mevrouw Caroline DÉSIR (F) betreffende « de problematiek van
het beheer van de overheidsopdrachten in de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Emmanuel DE BOCK (F) betreffende « het voorlopig
verslag van het Rekenhof over de overheidsopdrachten binnen de DBDMH tijdens de periode
2012-2015 ».
(gehouden in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken van 13 december 2017)
* * *

« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,


Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF betreffende « de door het
Rekenhof vastgestelde onregelmatigheden met de overheidsopdrachten in de DBDMH », de
toegevoegde interpellatie van de heer Benoît CEREXHE betreffende « de audit van het Rekenhof over
het beheer van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest », de toegevoegde interpellatie van mevrouw Zoé GENOT betreffende « het
verslag van het Rekenhof over de DBDMH », de toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek
LOOTENS-STAEL betreffende « de kritiek van het Rekenhof op de werking en aankoopprocedures bij
de Brusselse brandweer », de toegevoegde interpellatie van mevrouw Caroline DÉSIR betreffende
« de problematiek van het beheer van de overheidsopdrachten in de DBDMH », de toegevoegde
interpellatie van de heer Emmanuel DE BOCK betreffende « het voorlopig verslag van het Rekenhof
over de overheidsopdrachten binnen de DBDMH tijdens de periode 2012-2015 » en het antwoord
van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;


Gelet op het feit dat de kritiek van het Rekenhof op de aankoopprocedures bij de DBDMH
fundamenteel en van vergaande aard is ;
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Gelet op het feit dat het Rekenhof in haar verslag zeer concrete aanbevelingen doet om de
werking te verbeteren ;



Gelet op het feit dat de manke aankoopprocedures in de door het Rekenhof onderzochte
periode de belastingbetaler veel geld hebben gekost ;



Gelet op de intenties van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende goed bestuur
en transparantie ;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:


de kritiek van het Rekenhof ter harte te nemen en onverwijld werk te maken van de
aanbevelingen van dat zelfde Rekenhof, zoals geformuleerd in het rapport;



ook voor de jaren 2016 en 2017 een gelijkaardige doorlichting van de aankoopprocedures bij
de DBDMH te laten uitvoeren;



strenger toe te zien op en nauwer op te volgen van de aanwending van middelen bij de DBDMH.».

Brussel, 14 december 2017

(Get.)

Dominiek LOOTENS-STAEL (N)
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(V E R T A L I N G)
GEMOTIVEERDE MOTIE

ingediend tot besluit van:
-

de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF (F) tot mevrouw Cécile JODOGNE, Staatssecretaris
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp, betreffende « de door het Rekenhof vastgestelde onregelmatigheden
met de overheidsopdrachten in de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Benoît CEREXHE (F) betreffende « de audit van het
Rekenhof over het beheer van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »;

-

de toegevoegde interpellatie van mevrouw Zoé GENOT (F) betreffende « het verslag van het
Rekenhof over de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL (N) betreffende « de kritiek
van het Rekenhof op de werking en aankoopprocedures bij de Brusselse brandweer »;

-

de toegevoegde interpellatie van mevrouw Caroline DÉSIR (F) betreffende « de problematiek van
het beheer van de overheidsopdrachten in de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Emmanuel DE BOCK (F) betreffende « het voorlopig
verslag van het Rekenhof over de overheidsopdrachten binnen de DBDMH tijdens de periode
2012-2015 ».
(gehouden in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken van 13 december 2017)
* * *

« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,


Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF betreffende « de door het
Rekenhof vastgestelde onregelmatigheden met de overheidsopdrachten in de DBDMH », de
toegevoegde interpellatie van de heer Benoît CEREXHE betreffende « de audit van het Rekenhof over
het beheer van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest », de toegevoegde interpellatie van mevrouw Zoé GENOT betreffende « het
verslag van het Rekenhof over de DBDMH », de toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek
LOOTENS-STAEL betreffende « de kritiek van het Rekenhof op de werking en aankoopprocedures bij
de Brusselse brandweer », de toegevoegde interpellatie van mevrouw Caroline DÉSIR betreffende
« de problematiek van het beheer van de overheidsopdrachten in de DBDMH », de toegevoegde
interpellatie van de heer Emmanuel DE BOCK betreffende « het voorlopig verslag van het Rekenhof
over de overheidsopdrachten binnen de DBDMH tijdens de periode 2012-2015 » en het antwoord
van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;
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Overwegend dat de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening als
voornaamste opdracht heeft de inwoners van het Brussels Gewest te behoeden voor tal van
gevaarlijke situaties, dat die dienst ter zake optreedt in geval van brand en daarnaast de
medische hulpverlening coördineert ;



Overwegend dat de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening een
instelling van openbaar nut (ION) van het type A is, en daardoor onderworpen is aan het
hiërarchisch toezicht van het betrokken lid van de Regering dat bijgevolg de
beheersbevoegdheid uitoefent ;



Gelet op de onregelmatigheden waarop het Rekenhof wijst in zijn ontwerp van verslag over
de overheidsopdrachten van de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische
Hulpverlening, dat werd goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 26 juli 2017 ;



Gelet op de conclusies in het "22e boek van het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Verenigde Vergadering van de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie", dat op 8 december 2017 werd
aangenomen door de algemene vergadering van het Rekenhof en bekendgemaakt op
11 december 2017 ;



Overwegend de werkelijke gevolgen van die onregelmatigheden voor de fundamentele
opdrachten, de uitrustingen en de risico's die de Brusselse brandweerlui nemen ;



Gelet op het beheer van de overheidsopdrachten door officiers-brandweerlui die geen
administratief profiel hebben en het gebrek aan steun van de diensten van de
administratieve directie tijdens het proces voor de gunning van de opdrachten, zij het om te
adviseren of een beslissing te bekrachtigen of te waarborgen dat de voortdurend
evoluerende regelgeving inzake overheidsopdrachten wordt nageleefd ;



Overwegend dat de operationele personeelsleden die optreden in dat proces de regelgeving
betreffende overheidsopdrachten onvoldoende kennen en dat er geen handboek bestaat
met de procedures betreffende overheidsopdrachten in de DBDMH ;



Overwegend dat het organogram van de DBDMH onjuist is en geen beschrijving bevat van
de rollen, de verantwoordelijkheden en de functies van de personeelsleden van de Dienst ;



Overwegend dat er geen register bestaat van de dossiers inzake door de diensten van de
DBDMH gesloten overheidsopdrachten en dat er slecht gedocumenteerde en zelfs
onvolledige dossiers bestaan ;



Overwegend dat niet voldaan is aan verscheidene wettelijke verplichtingen, onder andere
die in de ordonnantie van 6 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen
en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen met het oog op het opstellen van
een jaarlijkse inventaris van de overheidsopdrachten, de begunstigden en de vastgelegde
bedragen ;



Overwegend dat niet voldaan is aan de delegatieregels en aan de algemene beginselen
inzake overheidsopdrachten, zoals mededinging, gelijke behandeling, niet-discriminatie,
bekendmaking en transparantie ;
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Overwegend dat de DBDMH moeilijkheden heeft om rekenschap af te leggen van zijn
beheer;



Overwegend de zwakke interne controle bij de DBDMH inzake overheidsopdrachten ;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:


het bedrag te ramen van de financiële schade die het Gewest en de DBDMH hebben geleden
ingevolge de talrijke tekortkomingen die werden vastgesteld door het Rekenhof;



een inventaris te verschaffen van de overheidsopdrachten, de begunstigden en de vastgelegde
bedragen voor de periode 2012-2015;



de situatie te verduidelijken van alle bestellingen voor werken, leveringen of diensten, al dan
niet via een overheidsopdrachtprocedure die werd of wordt uitgevoerd, voor de jaren 20162017 ;



mogelijk te maken dat de audit van het Rekenhof wordt voorgezet voor de jaren die niet
vermeld worden in het ontwerp van verslag en voornoemd verslag over het beheer en de
controle op de instelling van openbaar nut DBDMH, het beheer van het personeel ervan, de
naleving van de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten en hun operationele weerslag
op de opdrachten van de DBDMH ;



een organogram te verschaffen van dat orgaan, met vermelding van de opdrachten en
verantwoordelijkheden van de verschillende diensten en het aantal personeelsleden ;



de bewijsstukken betreffende de sedert de aanvang van deze zittingsperiode verrichte
aanwervingen van administratieve personeelsleden ter beschikking van het Parlement te
houden ;



de nodige maatregelen te nemen voor de goede werking van de DBDMH en de naleving van
alle geldende regelgevingen die van toepassing zijn op de Dienst ;



de operationele personeelsleden de tools te verschaffen die absoluut noodzakelijk zijn om hun
functie uit te oefenen. ».

Brussel, 14 december 2017

(Get.)

Vincent DE WOLF (F)
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GEMOTIVEERDE MOTIE

ingediend tot besluit van:
-

de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF (F) tot mevrouw Cécile JODOGNE, Staatssecretaris
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en
Dringende Medische Hulp, betreffende « de door het Rekenhof vastgestelde onregelmatigheden
met de overheidsopdrachten in de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Benoît CEREXHE (F) betreffende « de audit van het
Rekenhof over het beheer van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest »;

-

de toegevoegde interpellatie van mevrouw Zoé GENOT (F) betreffende « het verslag van het
Rekenhof over de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL (N) betreffende « de kritiek
van het Rekenhof op de werking en aankoopprocedures bij de Brusselse brandweer »;

-

de toegevoegde interpellatie van mevrouw Caroline DÉSIR (F) betreffende « de problematiek van
het beheer van de overheidsopdrachten in de DBDMH »;

-

de toegevoegde interpellatie van de heer Emmanuel DE BOCK (F) betreffende « het voorlopig
verslag van het Rekenhof over de overheidsopdrachten binnen de DBDMH tijdens de periode
2012-2015 ».
(gehouden in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken van 13 december 2017)
* * *

« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,


Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Vincent DE WOLF betreffende « de door het
Rekenhof vastgestelde onregelmatigheden met de overheidsopdrachten in de DBDMH », de
toegevoegde interpellatie van de heer Benoît CEREXHE betreffende « de audit van het Rekenhof over
het beheer van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest », de toegevoegde interpellatie van mevrouw Zoé GENOT betreffende « het
verslag van het Rekenhof over de DBDMH », de toegevoegde interpellatie van de heer Dominiek
LOOTENS-STAEL betreffende « de kritiek van het Rekenhof op de werking en aankoopprocedures bij
de Brusselse brandweer », de toegevoegde interpellatie van mevrouw Caroline DÉSIR betreffende
« de problematiek van het beheer van de overheidsopdrachten in de DBDMH », de toegevoegde
interpellatie van de heer Emmanuel DE BOCK betreffende « het voorlopig verslag van het Rekenhof
over de overheidsopdrachten binnen de DBDMH tijdens de periode 2012-2015 » en het antwoord
van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;
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Gelet op :
 het debat betreffende de DBDMH in de commissie voor de Binnenlandse Zaken van 13
december 2017 en de antwoorden van bevoegd Staatssecretaris mevrouw Cécile
Jodogne ;
 de audit van het Rekenhof betreffende de DBDMH zoals vermeld in het 22ste Boek van
het Rekenhof voorgelegd aan het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
aan de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
met vermelding van volgende zaken :
o

de talrijke tekortkomingen en de soms aanzienlijke onregelmatigheden die de
zwakheid van de interne controle van de DBDMH omtrent overheidsopdrachten
hebben aangetoond;

o

het feit dat de DBDMH niet voldoet in alle omstandigheden aan de algemene
beginselen van openbare aanbestedingen, zoals concurrentie, gelijke behandeling,
non-discriminatie en transparantie;

o

de vaststelling dat bestellingen die jarenlang bij dezelfde leverancier waren gedaan,
buiten de aanbestedingsprocedure vielen, terwijl het bedrag van de aanbesteding
vereiste dat er bekendmaking gebeurde op Europees niveau;

o

de vaststelling dat andere overheidsopdrachten werden gesplitst en vervolgens uit
de markt verwijderd;

o

het feit dat de inhoud van de offerte van een inschrijver op onregelmatige wijze was
gewijzigd na de indiening van de offertes;

o

de vaststelling dat een meerderheid van de administratieve dossiers incompleet zijn,
wat leidt tot een gebrek aan transparantie bij overheidsopdrachten en tot
moeilijkheden voor de DBDMH om verslag uit te brengen. Sommige contracten
werden bovendien afgesloten door een persoon die daartoe niet bevoegd was;

Belast het Rekenhof ermee :


een auditverslag op te stellen over de aankoopprocedures bij de Dienst voor Brandbestrijding
en Dringende Medische Hulp (DBDMH) voor de jaren 2016 en 2017;



een wettigheids- en regelmatigheidscontrole uit te voeren die nagaat of de rechtsregels correct
worden toegepast inzake de wetgeving op de overheidsopdrachten en de werving van het
overheidspersoneel;



alle aanbevelingen te doen die het nuttig acht om het beheer van bovenvermelde instelling te
verbeteren;
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Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :


de belangrijkste leidinggevenden en de betrokken personeelsleden die direct betrokken waren
bij de bovenvermelde inbreuken bij de DBDMH in de periode 2012-2015 op non-actief te zetten;



een interim-manager aan te stellen om orde op zaken te stellen;



een SWOT-analyse te laten uitvoeren bij de DBDMH om na te gaan wat de sterktes, de zwaktes,
de opportuniteiten en de bedreigingen van DBDMH zijn en op basis van die analyse
aanbevelingen te formuleren die de strategie en de werking van DBDMH moeten verbeteren;



de directie Interne Audit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te belasten met een
conformiteitsaudit van de DBDMH waarbij de directie Interne Audit een analyse van de
conformiteit en de wettigheid van de werkzaamheden en procedures ten opzichte van de
wetgeving, de richtlijnen, de regelgeving en de procedures uitvoert en aanbevelingen
formuleert die de interne controle bij de DBDMH kan versterken;



door een onafhankelijk bureau te laten nagaan waarom het gewestelijk toezicht op die
domeinen gefaald heeft en voorstellen te formuleren ter verbetering van dit toezicht.».

Brussel, 21 december 2017

(Get.)

Johan VAN den DRIESSCHE (N)
Liesbet DHAENE (N)
Cieltje VAN ACHTER (N)
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GEMOTIVEERDE MOTIE
ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL (N) tot de heer Rudi
VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende « de zware rellen en geweldplegingen door relschoppers in Brusselcentrum ».
(gehouden in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken van 19 december 2017)
* * *
« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,


Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL betreffende «de zware
rellen en geweldplegingen door relschoppers in Brussel-centrum» en het antwoord van de MinisterPresident van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale
Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid;


Overwegende dat deze opstoot van zinloos geweld er kwam naar aanleiding van een
voetbalwedstrijd van de Marokkaanse nationale ploeg ;



Overwegende dat dit niet het eerste incident is met relschoppers naar aanleiding van een
voetbalwedstrijd van de Turkse en/of Marokkaanse nationale ploeg, en dat het risico op
geweld in Brussel bij deze wedstrijden is aangetoond ;



Gelet op het feit dat de ordediensten hun laattijdig ingrijpen deels wijten aan de
ondoordachte inrichting van de Brusselse voetgangerszone ;



Gelet op het feit dat ieder jaar aan de 19 Brusselse gemeenten via besluiten subsidies
worden toegekend inzake veiligheid en preventie ;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:


in het kader van de veiligheids- en preventiecontracten en het veiligheidsplan met de 19
Brusselse gemeenten een overleg te organiseren met het oog op de risicowedstrijden tijdens
het WK voetbal tijdens de zomer van 2018;



de wedstrijden van de Marokkaanse nationale ploeg naar aanloop van en tijdens het WK
voetbal 2018 te beschouwen als risicomatchen en er tijdens het in het eerste streepje van het
verzoekend gedeelte vermelde overleg op aan te dringen om tijdens en in de uren na deze
wedstrijden een samenscholingsverbod uit te vaardigen;
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over te gaan tot een grondige analyse van de rellen van 11 november 2017, en er bij de Stad
Brussel op aan te dringen om in nauw overleg met politie-, brandweer- en andere hulpdiensten
de voetgangerszone op vlak van veiligheid en interventie te evalueren en waar nodig bij te
sturen.».

Brussel, 20 december 2017

(Get.)

Dominiek LOOTENS-STAEL (N)

L/CVL/cs-12/1/2018/BHP - 13

GEMOTIVEERDE MOTIE
ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL (N) tot de heer Rudi
VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende « de zware rellen en geweldplegingen door relschoppers in Brusselcentrum ».
(gehouden in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken van 19 december 2017)
* * *
« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement,


Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL betreffende «de zware
rellen en geweldplegingen door relschoppers in Brussel-centrum» en het antwoord van de MinisterPresident van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale
Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid;


Gelet op :
 de rellen van 11 en 15 november 2017 in het centrum van Brussel en de aanzienlijke
schade die de relschoppers hebben toegebracht ten nadele van de politie, de stad, het
Gewest en de handelaars ;



Overwegende :
 dat het in stand houden van de openbare veiligheid en orde één van de kernopdrachten
is van de overheid. De onlusten van 11 november 2017 in het centrum van Brussel met
geweld ten aanzien van politie- en hulpdiensten maar ook ten aanzien van burgers en
handelaars, die een spoor van vernielingen hebben veroorzaakt en tevens hebben geleid
tot plunderingen en vandalisme en flink wat imagoverlies hebben opgeleverd voor de
stad en ons Gewest, en die tot geen enkele aanhouding hebben geleid tijdens deze
onlusten, tonen aan dat de overheid faalt ten aanzien van één van haar kernopdrachten;
 dat de onlusten van zaterdag 11 november 2017 zich trouwens afspeelden op de kruising
van drie politiezones, wat de opdracht van de politiediensten bemoeilijkt en vertraagd
heeft;
 dat deze onlusten één van de vele voorbeelden zijn dat ook op dat vlak een fusie van de
zes politiezones een belangrijke verbetering mogelijk maakt inzake de veiligheid van de
burger;
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 de recente gebeurtenissen in het centrum van Brussel op 11 en 15 november 2017 die
opnieuw de noodzaak van een inhoudelijk debat over de fusie van de politiezones
aantonen;
 dat door deze samenvoeging van de zes politiezones en de verschuiving van het
voorzitterschap van de politiezones van de 19 burgemeesters naar de Minister-President
de eenheid van leiding wordt gerealiseerd, wat leidt tot meer efficiëntie zoals 1
korpsleiding, 1 politiecollege, 1 politieraad, 1 ondersteunende dienst, 1 dispatching, ...
en tot een efficiënter inzetten van het politiekorps, een efficiëntere communicatie en
informatie-uitwisseling en meer specialisatie bijvoorbeeld in de verschillende vormen
van criminaliteit. Een samenvoeging laat ook toe, door de verhoogde efficiëntie, extra
middelen te injecteren in het veiligheidsbeleid;
 de verklaring van de Minister-President in de plenaire vergadering van 17 november 2017
‘dat de fusie niet de oplossing is maar dat er over alles gediscussieerd kan worden’;

Verzoekt de kwestie van de fusie van de politiezones te agenderen in de commissie voor de
Binnenlandse Zaken – naar analogie van de hoorzitting omtrent de analytische boekhouding van Net
Brussel in de commissie voor het Leefmilieu – zodoende dat er via een inhoudelijk debat met
hoorzittingen met specialisten getracht wordt het debat ten gronde te voeren, gesteund op zoveel
mogelijke objectieve gegevens die spreken in het voor- of nadeel van een fusie van de politiezones;

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:


de crisismaatregelen van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor
de handelaars die door terreurdreiging financiële schade geleden hebben, uit te breiden voor
handelaars die financiële schade geleden hebben door de rellen van 11 en 15 november 2017.».

Brussel, 30 december 2017

(Get.)

Johan VAN den DRIESSCHE (N)
Liesbet DHAENE (N)
Cieltje VAN ACHTER (N)
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BIJLAGE
MONDELINGE VRAGEN
(SCHRIFTELIJKE VRAGEN WAAROP NOG NIET WERD GEANTWOORD)



MONDELINGE VRAAG (nr 839) van de heer Emmanuel DE BOCK (F), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «de bescherming van het klein erfgoed en de werkzaamheden
daaraan».



MONDELINGE VRAAG (nr 841) van mevrouw Martine PAYFA (F), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «de functie van Secretaris bij de Koninklijke Commissie voor
Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest».



MONDELINGE VRAAG (nr 842) van de heer Marc LOEWENSTEIN (F), aan de heer Rudi
VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en
Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk
Onderzoek en Openbare Netheid, betreffende «de inspraak van de burgers over de toekomst
van het Hermann-Debroux-viaduct».



MONDELINGE VRAAG (nr 847) van de heer Fouad AHIDAR (N), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «het beleid van Visit Brussels inzake aanwerven van mensen
met een strafblad».



MONDELINGE VRAAG (nr 848) van de heer Fouad AHIDAR (N), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «het beleid van Perspective.Brussels inzake aanwerven van
mensen met een strafblad».
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MONDELINGE VRAAG (nr 849) van de heer Fouad AHIDAR (N), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «het beleid van de Haven van Brussel inzake aanwerven van
mensen met een strafblad».



MONDELINGE VRAAG (nr 850) van de heer Fouad AHIDAR (N), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «het beleid van Brussel Preventie & Veiligheid inzake
aanwerven van mensen met een strafblad».



MONDELINGE VRAAG (nr 852) van mevrouw Els AMPE (N), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «het aantal bouwvergunningen verleend door het Gewest en
de aanpassing van de woningmarkt aan de demografische evolutie».



MONDELINGE VRAAG (nr 857) van de heer Emin ÖZKARA (F), aan de heer Rudi VERVOORT,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Territoriale
Ontwikkeling,
Stedelijk
Beleid,
Monumenten
en
Landschappen,
Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en
Openbare Netheid, betreffende «de termijnen voor het verkrijgen van stedenbouwkundige
inlichtingen».



MONDELINGE VRAAG (nr 858) van de heer Marc-Jean GHYSSELS (F), aan de heer Rudi
VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en
Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk
Onderzoek en Openbare Netheid, betreffende «het Kanaalplan».



MONDELINGE VRAAG (nr 1225) van mevrouw Magali PLOVIE (F), aan de heer Didier GOSUIN,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «de First-stages».



MONDELINGE VRAAG (nr 1227) van de heer Ahmed EL KHANNOUSS (F), aan de heer Didier
GOSUIN, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling,
Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «de vooruitzichten
voor nieuwe jobs in Brussel dankzij de circulaire economie».



MONDELINGE VRAAG (nr 918) van mevrouw Céline DELFORGE (F), aan de heer Pascal SMET,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken,
betreffende «het fietspad in de Idaliestraat».
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MONDELINGE VRAAG (nr 684) van mevrouw Catherine MOUREAUX (F), aan mevrouw Céline
FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting,
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, betreffende «de individuele watermeters».



MONDELINGE VRAAG (nr 701) van de heer Jef VAN DAMME (N), aan mevrouw Céline
FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting,
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, betreffende «het onderhoud en het beheer van de
riolering».



MONDELINGE VRAAG (nr 705) van de heer Emmanuel DE BOCK (F), aan mevrouw Céline
FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting,
Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, betreffende «de eindbalans van de ECO-IRIS».



MONDELINGE VRAAG (nr 385) van de heer Fouad AHIDAR (N), aan mevrouw Bianca DEBAETS,
Staatssecretaris
van
het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest,
belast
met
Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en
Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, betreffende «het beleid van IRISteam
inzake aanwerven van mensen met een strafblad».



MONDELINGE VRAAG (nr 386) van de heer Hasan KOYUNCU (F), aan mevrouw Bianca DEBAETS,
Staatssecretaris
van
het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest,
belast
met
Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en
Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, betreffende «het absenteïsme in de
instellingen van openbaar nut».



MONDELINGE VRAAG (nr 394) van de heer Emin ÖZKARA (F), aan mevrouw Bianca DEBAETS,
Staatssecretaris
van
het
Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest,
belast
met
Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en
Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, betreffende «de wegenwerken ter
verbetering van de stedelijke mobiliteit en de verkeersveiligheid op de gewestwegen van
Schaarbeek».



MONDELINGE VRAAG (nr 236) van de heer Fouad AHIDAR (N), aan mevrouw Cécile JODOGNE,
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «het beleid van de Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp inzake aanwerven van mensen met een
strafblad».



MONDELINGE VRAAG (nr 237) van de heer Hasan KOYUNCU (F), aan mevrouw Cécile JODOGNE,
Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Buitenlandse Handel en
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende «het absenteïsme in de instellingen
van openbaar nut».
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