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OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Stadsbrede aanpak van zinloos geweld
IR 1 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Stadsbrede aanpak van zinloos geweld

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Eind oktober werd Kortrijk opgeschikt door een zoveelste geval van brutaal geweld. Onze stad haalde 
nationale en zelf internationale media. De verschillende filmpjes met schokkende beelden op sociale 
media werden meer dan een miljoen keer bekeken.

Het stadsbestuur reageerde op de feiten:

"Wat een laffe barbaar. Voor zo’n onmensen is geen plaats in onze stad. Vandaag niet, morgen niet, 
nooit. Alle steun nu aan de politie en het slachtoffer. Duimen dat deze barbaar meteen wordt 
gevonden en gearresteerd. Camera’s in de omgeving zullen van dienst zijn. Dan hopen dat justitie 
doet wat ze moet doen. Zeer zeer streng straffen", liet Schepen Axel Ronse (N-VA) in een eerste 
reactie weten.

Ook burgemeester Ruth Vandenberghe (Open VLD - Team Burgemeester) reageerde: “Toen ik deze 
ochtend de video zag, was ik geschokt door het zinloos geweld. Dit laat niemand onberoerd. Ik heb 
onmiddellijk contact genomen met de politie. Binnen de 6 uur nadat de video ons heeft bereikt, heeft 
de PZ Vlas de verdachte geïdentificeerd en opgepakt. Topwerk. Ik wil onze politiemensen allemaal van 
harte bedanken voor deze sterke prestatie. Laat het een boodschap zijn: dit soort gedrag zullen we als 
stad nooit tolereren."

Deze uitgebreide interpellatie wil geenszins ingaan op een individueel dossier, maar wel op de 
stadsbrede aanpak van zinloos geweld. Vlaams Belang wil een uitgebreide bevraging van de 
burgemeester en het schepencollege over de manier waarop zij het zinloos geweld zullen aanpakken, 
de veiligheid zullen waarborgen en de maatregelen die zij hebben genomen en nog zullen moeten 
nemen. De aanpak van de veiligheid en leefbaarheid in onze stad en deelgemeenten moet aanleiding 
geven tot een uitgebreid inhoudelijk debat met de burgemeester en schepenen en de respectievelijke 
politieke fracties.

A. Directe lokale maatregelen

Welke algemene beleidsconclusies trekt het stadsbestuur uit dit zoveelste geval van zinloos geweld? 
Graag een overzicht van de directe maatregelen, binnen de lokale bevoegdheid, om het zinloos 
geweld aan te pakken.

B. Indirecte lokale maatregelen 

Schepen Kelly Detavernier (N-VA) is bevoegd voor onderwijs. Schepen Bert Herrewyn (sp.a) is 
bevoegd voor jongeren. Schepen Philippe De Coene (sp.a) is bevoegd voor zogenaamde 
kansengroepen. Maar ook andere schepenen dragen belangrijke bevoegdheden. Het bestuursakkoord 
bepaalt ook: “Wij willen ook prioritair inzetten op preventie van overlast, criminaliteit, (…)”

Welke mogelijkheden zien de verschillende schepen binnen hun bevoegdheid om het zinloos geweld 
en de preventie ervan in onze stad aan te pakken? Graag een overzicht van de indirecte maatregelen, 
binnen de lokale bevoegdheid, om het zinloos geweld aan te pakken.
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IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Stadsbrede aanpak van radicalisering
IR 2 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Stadsbrede aanpak van radicalisering

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Schepen Axel Ronse (N-VA) diende recent klacht in bij de cel radicalisering van de politiezone Vlas 
tegen een voormalig lid van de Raad Intercultureel Samenleven (RIS) van de Stad Kortrijk.  De Raad 
Intercultureel Samenleven Kortrijk is de raad voor alle burgers, zelforganisaties en het professionele 
werkveld die in Kortrijk en zijn deelgemeenten actief zijn rond de integratie van burgers met 
migratieachtergrond en het minderhedenbeleid.

Deze uitgebreide interpellatie wil geenszins ingaan op een individueel dossier, maar wel op de 
stadsbrede aanpak van radicalisering.

In het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2020 dat werd goedgekeurd in deze gemeenteraad 
staat duidelijk:

“15.GEWELDDADIGE RADICALISERING

Naar aanleiding van het Plan R, een actieplan voor de aanpak van radicalisatie, gelanceerd door de 
minister van Binnenlandse Zaken met de bedoeling om de verspreiding van radicale boodschappen 
tegen te gaan wil de Stad Kortrijk in samenwerking met verschillende partners een project opzetten 
die jongeren en groeperingen informeert en begeleidt.

15.1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN

15.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gewelddadige radicalisering en/of 
de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweldaddige radicalisering

15.2. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

15.2.1. Verminderen van het risicogedrag

Operationele doelstellingen

Radicaliserende jongeren worden specifiek begeleid om terug aansluiting te vinden bij onze 
samenleving (klemtoon = persoonsgerichte benadering).

(…)

15.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen

Operationele doelstellingen

Verenigingen worden geïnformeerd over radicalisering en hoe hier mee om te gaan (klemtoon= 
groepsgerichte benadering).

(…)

Overleg met alle partners (o.a. de lokale politie, het parket, preventie e.a.) om info met betrekking tot 
gewelddadige radicalisering en terrorisme uit te wisselen.
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(…)”

Vlaams Belang wil een uitgebreide bevraging van de burgemeester en het schepencollege over de 
manier waarop zij de radicalisering zullen aanpakken en de maatregelen die zij hebben genomen en 
nog zullen moeten nemen. De aanpak van radicalisme in onze stad en deelgemeenten moet 
aanleiding geven tot een uitgebreid inhoudelijk debat met de burgemeester en schepenen en de 
respectievelijke politieke fracties.

A. Algemene beleidsconclusies

Welke algemene beleidsconclusies trekt het stadsbestuur uit de klacht van schepen Ronse?

Graag een overzicht van de directe maatregelen, binnen de lokale bevoegdheid, om radicalisering aan 
te pakken.

In het bestuursakkoord is er geen hoofdstuk terug te vinden over radicalisering, maar verschillende 
schepenen zijn wel bevoegd.

Welke mogelijkheden zien de verschillende schepen binnen hun bevoegdheid om radicalisering in onze 
stad aan te pakken? Graag een overzicht van de indirecte maatregelen, binnen de lokale bevoegdheid, 
om radicalisering aan te pakken.

B. Project in het kader van het Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2020

1. Hoe ver staat het stadsbestuur met het beloofde project dat “jongeren en groeperingen informeert 
en begeleidt”?

2. Hoeveel individuele trajecten werden reeds uitgestippeld en opgevolgd?

3. Vertoonden de jongeren die een traject doorliepen aantoonbaar minder risico-gedrag?

C. geïntegreerde en integrale aanpak 

1. Werd er door het stadsbestuur reeds informatie (vanuit de lokale politie en organisaties die zicht 
hebben op radicaliseringstendenzen) beschikbaar gesteld voor Kortrijkse verenigingen met betrekking 
tot het fenomeen radicalisering en hoe hier mee om te gaan?

2. Werd er door het stadsbestuur reeds overleg gepleegd met alle partners (o.a. de lokale politie, het 
parket, preventie e.a.) om info met betrekking tot gewelddadige radicalisering en terrorisme uit te 
wisselen?

IR 3 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Lockdown Bis
IR 3 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Lockdown Bis

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Het coronavirus blijft ons sociaal en economisch leven beheersen. De federale regering en de 
regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité beslist om over te gaan tot een 
"verstrengde lockdown". Dat betekent onder andere dat, na de horeca, ook niet-essentiële winkels de 
deuren moeten sluiten, dat contactberoepen (denk aan kappers) verboden worden, dat 
vakantieparken sluiten en dat de herfstvakantie nog iets langer duurt. De regels gelden al voor 6 
weken. 
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 Het doel van deze uitgebreide interpellatie is vijfledig:

1. Een stand van zaken op te maken van de (voorlopige) gevolgen van zowel de nationale 
corona-maatregelen en de maatregelen specifiek genomen door lokale 
burgemeestersbesluiten.

2. Een stand van zaken op te maken van de (voorlopige) resultaten van de acties die 
werden/worden aangeboden door de stad. 

3. Na te gaan of er bijsturing of uitbreiding van deze acties nodig is.
4. Na te gaan of er intussen beduidende gevolgen (te verwachten) zijn voor het 

meerjarenbeleidsplan van onze stad.
5. Na te gaan hoe het Corona Noodfonds van de Vlaamse Regering ondertussen werd 

aangewend

 
Deze stand van zaken moet gezien worden in het kader van de middelen die door de stad werden 
vrijgemaakt. Het is duidelijk dat deze toelichting veel facetten kan omvatten, zo onder meer:

 Druk op winkels, horeca (dreiging faling en leegstand) en verenigingen;
 Druk op culturele- en sportverenigingen door gebrek aan inkomsten en activiteiten;
 Corona-handhaving;
 Minderinkomsten voor de stad;
 ...

en dan ook zal leiden tot een breed debat tijdens de gemeenteraad.

Het Vlaams Belang vraagt daarom dat de gemeenteraad opent met een ruime toelichting over de 
facetten die elk lid van het college van burgemeester en schepenen, aangesproken door deze 
interpellatie, binnen zijn/haar beleidsgebied opvolgt. Dit alles moet aanleiding geven tot een 
uitgebreid inhoudelijk debat met de burgemeester en schepenen en de respectievelijke politieke 
fracties.


