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Vraag nr. 6 van Pieter Soens van 07 december 2015 
 

Extra budget tegen radicalisering 

Via verschillende kanalen vernamen we dat de stad vanwege de hogere overheid een extra budget 

werd toegekend ten belope van 100.000 euro in de strijd tegen radicalisering. 

Vandaar mijn volgende vragen: 

1. Wanneer wordt dit extra budget verwacht? 

2. Wat zal de concrete invulling zijn van dit extra budget en welke termijn wordt vooropgesteld voor 

de realisatie van de vooropgestelde actiepunten? Legt de hogere overheid voorwaarden op 

betreffende de besteding van dit budget? Wordt er met het oog op de spendering en invulling van dit 
budget overleg gepland met bepaalde actoren (bvb de politiezone, parket, en straathoekwerkers,...)?  

Antwoord 
 

Het Koninklijk Besluit dd. 2 december 2015 betreffende het voeren van een eenmalig impulsbeleid 
rond pilootprojecten voor beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het 

radicalisme, tweede ronde, voorziet in een eenmalige toelage ten bedrage van € 100.000 voor 
Kortrijk. 

Deze financiële erkenning honoreert de inspanningen die de stad in die materie leveren in 

samenwerking met de politiezone en partners uit de sociale sector. 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigde eind december 2015 ten aanzien van het 
ministerie van binnenlandse zaken de interesse van de stad om in te schrijven in dit impulsbeleid. 

 
Aansluitend werd overleg gepleegd met alle actoren uit de politionele en de sociaal-preventieve sfeer 

rond een zinvolle besteding van de middelen.  Ook en vooral met de contactpersonen binnen de 

Kortrijkse moslimgemeenschap werd afgetoetst welke de noden zijn en hoe wij daarop kunnen 
inspelen met behulp van de beloofde toelage. 

 
Op grond van die gesprekken werd medio januari een subsidiedossier ingediend bij het ministerie van 

binnenlandse zaken.  De inhoudelijke voorstellen rond de aanwending van de € 100.000 zijn 

representatief voor de desiderata die door de diverse partners naar voor werden geschoven en 
bewaren het evenwicht tussen de politioneel-justitiële aanpak en sociaal-preventieve projecten.  Het 

College van Burgemeester en Schepenen keurde het integrale voorstel goed. 
 

Op dit moment evalueren de diensten van de minister van binnenlandse zaken de ontvangen 
dossiers.  De timing van de communicatie hangt af van de beoordeling door de minister.  De stad gaat 

er van uit dat zijn standpunt in de eerstkomende weken bekend wordt. 

 
  



Indien de middelen aan de stad worden toegekend, dient tussen de Belgische staat en de stad een 
protocolakkoord afgesloten worden.  Dat wordt vanzelfsprekend aan de gemeenteraad 

voorgelegd.  Bij die gelegenheid wordt het dossier ter inzage aan de raadsleden gepresenteerd. 

 
 

Vraag nr. 7 van Mattias Vandemaele van 20 januari 2016 
 

Inwonersaantal 

Hoeveel inwoners waren er op 31/12 of 1/1 (ik weet niet naar welke datum de burgemeester 
refereerde) of hoeveel vertrekkers stonden er t.o.v. de nieuwe instroom die uit die slides moet 
blijken? En bestaat er ook een opdeling uit welk stuk ze vertrokken zijn (Kortrijk + per deelgemeente), 

zoals op de slide instroom. 

Het mag natuurlijk ook in 1 overzichtje zoals dit voorbeeld: 

Kooigem 100 inwoners vertrokken/ 128 inwoners bijgekomen/totaal:+ 28 

Antwoord 
 
Op 31/12/2015 tikten we af op een bewonersaantal in Kortrijk van 75.460 personen. Dit cijfer is 

echter nog geen officieel cijfer en niet definitief. 
Om die reden is het voorlopig ook nog niet mogelijk om een correcte opsplitsing per deelgemeente te 

genereren van de verhuisbewegingen. Hiervoor moeten we wachten op de officiële gegevens die 

omstreeks 31/3/2016 verstrekt worden. 
 


