
 
 

Groep:  Derde Raadscommissie 

Datum: 5 april 2016 

Uur: 20.30u – 20u49 u 

Plaats:  Nieuwe Schepenzaal 

Aanwezig: Ph. Roosen: raadslid – voorzitter 

 K. Byttebier, A. Vandersteene, P. De Coene: schepenen 

 S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, F. Verhenne, A. Vandendriessche, S. Demeyer,  P. 

Lombaerts : raadsleden 

  

 S. Tanghe – notulist. 

Verontschuldigd: M. Vandemaele : raadslid 

  

Afwezig: F. Rodenbach : raadslid 

  

Kopie: / 

Bijlagen: / 

 

PUNTSGEWIJZE BESPREKING 

20 - 2016_GR_00087 - Gaselwest - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2015. 

Toelichting door raadslid Lombaerts. 
Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

21 - 2016_GR_00094 - Straatnaamgeving - Mortierhoekstraat – Goedkeuren 

Geen bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

22 - 2016_GR_00076 - Meldpunt Discriminatie (lokaal contactpunt Unia) - samenwerkingsovereenkomst 
2016-2019 – Goedkeuren 

Toelichting door Schepen De Coene. 

Raadslid Santy vraagt of er reeds concrete gevallen zijn van discriminatie op de huisvestingsmarkt waarvoor 

een klacht werd ingediend en welke de gevolgen hiervan zijn. 

Er zijn inderdaad reeds klachten ingediend die meestal resulteren in bemiddeling. Het is hierbij wel 

belangrijk voor ogen te houden dat de stad, over die dossiers waarin zij zelf geen rol speelt slechts in 

algemene termen geïnformeerd wordt. In andere situaties, waarbij de stad bijvoorbeeld als eerste instantie 

gecontacteerd wordt, wordt vaak vanuit de diensten contact genomen met verhuurders die (on)bewust 

bediscussieerbare criteria hanteren. Vaak blijkt in deze gevallen dat de verhuurders geen slechte intenties 

hadden maar onzeker waren over de solvabiliteit van de huurders of de veronderstelde staat van hun 

woning na de huurperiode. Verduidelijking door een instantie biedt dan soms soelaas. 

 

Vergaderverslag 



Raadslid Verhenne vraagt of de jaarlijkse rapportering zoals voorgesteld door UNIA ook naar de 

gemeenteraad komt.  

Schepen De Coene geeft aan dat dit geen probleem is, maar merkt ook op dat de beleidsaanbevelingen 

waarvan sprake niet zo frequent blijken te zijn. 

In aanvulling stelt de schepen voor een addendum bij de overeenkomst te laten opmaken waarin 

gestipuleerd wordt dat het jaarverslag evenals eventuele beleidsaanbevelingen doorgestuurd worden aan 

alle gemeenteraadsleden. 

Daarnaast benadrukt de schepen dat het vooral zaak is van proactief en aandachtig te zijn voor situaties 

waarin subtiel gediscrimineerd wordt of kan worden. Het stadsbestuur probeert in de mate van het 

mogelijke het indienen van klachten te ondersteunen. Zo worden ook eventuele klachten uit het 

uitgangsmilieu steeds zeer minutieus doorgegeven. 

Geen verdere bemerkingen. 

(zie memorie van toelichting) 

23 - 2016_GR_00079 - diversiteit is een kracht - samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en 
Inburgering en stad Kortrijk - Goedkeuren  

Toelichting door Schepen De Coene. 
Geen bemerkingen. 
(zie memorie van toelichting) 

       

6/04/2016

X
S. Tanghe

Notulist

Ondertekend door: Stijn Tanghe (Signature)  


