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OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellatie
IR 1 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide 
Interpellatie: tussentijdse opvolging armoedeplan
IR 1 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide Interpellatie: tussentijdse opvolging armoedeplan

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
Eind vorig jaar stelde het College van Burgemeester en Schepen het aangepaste armoedeplan voor 
Stad Kortrijk voor. Op de zitting van aflopen november vroeg collega raadslid David Wemel het 
engagement van het CBS om op regelmatige tijdstippen de voortgang van dit armoede plan te 
rapporteren en hierover te debatteren in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. waarop Schepen De 
Coene volmondig en overtuigd "AKKOORD" antwoordde. Gezien er deze maand geen enkel 
agendapunt op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn geplaatst werd door het College van 
Burgemeester en Schepenen, voegen we in hun plaats de daad bij het woord en gebruiken we dit 
moment om alvast één aspect, of tenminste een aandachtspunt van het armoedeplan, naar voor te 
halen in deze beperkte interpellatie.

Armoede-expert Wim Van Lancker waarschuwde in mei dat het momenteel "blind varen" is als het 
over armoede gaat, zeker met qua impact van de corona crisis. Hij riep dan ook administraties en 
overheden op om zo snel mogelijk bruikbare gegevens te ontsluiten.  Dit had hij eerder ook al in 2018 
gedaan toen hij stelde: "Gemeentebesturen zijn het best geplaatst om snel problemen op te pikken. 
Ze kunnen goed nagaan in welke wijken de problemen van armoede geconcentreerd zijn. Gebruik de 
lokale statistieken dus om op dit vlak vooruitgang te boeken. Wie de statistieken kruist, ziet 
bijvoorbeeld dat hoe armer de wijk, hoe minder kinderopvang er beschikbaar is. Wie mensen wil 
activeren, moet zorgen dat er kinderopvang is. Daar kan een gemeente een sturende rol spelen."

Ijkpunten en meetpunten zijn dus wel degelijk op hun plaats om de impact van het armoedeplan te 
kunnen monitoren en zo nodig gericht te kunnen bijsturen.. Ze zijn zelfs het startpunt volgens Wim 
Van Lancker. Vandaar de vraag welke lokale statistieken zullen hiervoor wel gebruikt worden? Dus 
alvast niet de kansarmoede cijfers van Kind&Gezin die eerder al neergesabeld werden door de heer 
De Coene, maar welke dan wel.

Daarnaast, een tweede vraag: op welke actiepunten binnen het algemene plan lag de afgelopen 
maanden de nadruk en welke andere zaken mbt tot de implementatie van het armoedeplan zijn 
tussentijds te rapporteren?

Beperkte interpellatie
IR 2 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie:  
tussentijdse opvolging armoedeplan
IR 2 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie:  tussentijdse opvolging armoedeplan

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
Eind vorig jaar stelde het College van Burgemeester en Schepen het aangepaste armoedeplan voor 
Stad Kortrijk voor. Op de zitting van aflopen november vroeg collega raadslid David Wemel het 
engagement van het CBS om op regelmatige tijdstippen de voortgang van dit armoede plan te 
rapporteren en hierover te debatteren in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. waarop Schepen De 
Coene volmondig en overtuigd "AKKOORD" antwoordde. Gezien er deze maand geen enkel 
agendapunt op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn geplaatst werd door het College van 
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Burgemeester en Schepenen, voegen we in hun plaats de daad bij het woord en gebruiken we dit 
moment om alvast één aspect, of tenminste een aandachtspunt van het armoedeplan, naar voor te 
halen in deze beperkte interpellatie. 

Armoede-expert Wim Van Lancker waarschuwde in mei dat het momenteel "blind varen" is als het 
over armoede gaat, zeker met qua impact van de corona crisis. Hij riep dan ook administraties en 
overheden op om zo snel mogelijk bruikbare gegevens te ontsluiten.  Dit had hij eerder ook al in 2018 
gedaan toen hij stelde: "Gemeentebesturen zijn het best geplaatst om snel problemen op te pikken. 
Ze kunnen goed nagaan in welke wijken de problemen van armoede geconcentreerd zijn. Gebruik de 
lokale statistieken dus om op dit vlak vooruitgang te boeken. Wie de statistieken kruist, ziet 
bijvoorbeeld dat hoe armer de wijk, hoe minder kinderopvang er beschikbaar is. Wie mensen wil 
activeren, moet zorgen dat er kinderopvang is. Daar kan een gemeente een sturende rol spelen."

Ijkpunten en meetpunten zijn dus wel degelijk op hun plaats om de impact van het armoedeplan te 
kunnen monitoren en zo nodig gericht te kunnen bijsturen.. Ze zijn zelfs het startpunt volgens Wim 
Van Lancker. Vandaar de vraag welke lokale statistieken zullen hiervoor wel gebruikt worden? Dus 
alvast niet de kansarmoede cijfers van Kind&Gezin die eerder al neergesabeld werden door de heer 
De Coene, maar welke dan wel.

Daarnaast, een tweede vraag: op welke actiepunten binnen het algemene plan lag de afgelopen 
maanden de nadruk en welke andere zaken mbt tot de implementatie van het armoedeplan zijn 
tussentijds te rapporteren?

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: Een 
overkophuis voor Zuid-West-Vlaanderen
IR 3 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: Een overkophuis voor Zuid-West-Vlaanderen

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
De coronacrisis heeft niet alleen een impact op onze fysieke gezondheid. Ook ons mentaal welzijn 
staat stevig onder druk in deze periode.

Onze jongeren en jongvolwassenen zijn op dat gebied zwaar getroffen. Terwijl ze in volle 
identiteitsontwikkeling zijn, worden alle zekerheden die ze hadden onder hun voeten weggetrokken en 
worden alle uitlaatkleppen hermetisch afgedicht.

De huidige initiatieven kunnen de vraag niet aan. Er is dus nood aan nieuwe en laagdrempelige 
initiatieven en acties op zeer korte termijn.

Een overkophuis is zo'n initiatief. Recent publiceerde het agentschap opgroeien van de Vlaamse 
overheid een vooraankondiging voor een subsidie voor zo'n overkophuizen :
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/vooraankondiging_overkop_0.pdf

De concrete oproep is voor januari / februari en de deadline om projecten in te dienen is 31 maart 
2021.

Als lokaal bestuur kunnen we zelf geen aanvraag indienen, maar een aanvraag kan wel enkel worden 
ingediend als het lokale bestuur partner is.

Er van uitgaande dat het stadsbestuur de noodzaak aan bijkomende initiatieven op gebied van 
mentaal welzijn voor jongeren erkent en dat elke financiële steun vanuit Vlaanderen op dit terrein 
zeer welkom is, zou ik volgende willen vragen:

https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/vooraankondiging_overkop_0.pdf
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1. Is de stad de idee van een overkophuis genegen?

2. Is de stad op de hoogte van / in gesprek met initiatiefnemers voor een overkophuis in Zuid-West-
Vlaanderen?

3. Indien ja: wat zijn de ambities?

4. Indien neen: zal de stad zelf, of via W13 initiatief nemen om welzijnspartners in onze regio te 
bewegen tot een aanvraag om ze deze acute nood te lenigen?

5. Welke rol ziet de stad weggelegd voor vzw AJKO, die op het snijveld van vrije tijd en welzijn 
opereert?

IR 4 Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Beperkte Interpellatie: 
GAAT KORTRIJK ALS DE BESTE STAD VAN VLAANDEREN, OOK VOOR DE 
GELE DOOS?
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Beperkte Interpellatie: GAAT KORTRIJK ALS DE BESTE STAD VAN VLAANDEREN, OOK VOOR DE GELE DOOS?

Indiener(s):
Cattebeke Mia

Toelichting:
Een gele plastic doos kan het leven van heel wat mensen redden en hulpverlening vlugger en 
efficiënter op gang brengen.

Het concept is eenvoudig: een gele doos, die cruciale persoons- en medische gegevens bevat, wordt 
bij oudere en hulpbehoevende mensen, in de deur van de frigo bewaard. Een sticker op de 
binnenkant van de voordeur geeft dit aan.

Bij onverwachte, plotse interventie kan een ambulancier bijvoorbeeld, heel vlug deze doos vinden en 
de gepaste zorgen toedienen. Zo win je aan efficiëntie en aan effectiviteit.

Het concept werd ontwikkeld in Canada, en wordt reeds in enkele Vlaamse en Waalse steden 
toegepast, oa in Brugge en Gent.

Onze vraag: kan het idee van de gele doos ook in Kortrijk ingang vinden en uitgewerkt 
worden?

cfr. in bijlage - Artikel HLN 21.12.20/23.12.20 "Brugge gaat door met idee uit Canada: 
gele dozen in koelkasten om medische gegevens in te bewaren"

IR 5 Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: Komt 
er een daklozentelling in Kortrijk?
IR 5 - Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: Komt er een daklozentelling in Kortrijk?

Indiener(s):
Veys Maxim

Toelichting:
"In 2021 zou het niet meer mogen dat mensen in ons land nog op straat moeten slapen.”
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Collega’s, ik denk dat niémand in deze gemeenteraad zich niét kan vinden in deze zin? We vinden 
allemaal dat dak- en thuisloosheid niet meer thuis hoort in een moderne maatschappij, of dat mag de 
sp.a-fractie toch hopen. 

Zowel in het BSV als het nieuwe plan voor sociale vooruitgang en tegen armoede lezen we passages 
over het dak- en thuislozenbeleid van de stad.

In het plan voor sociale vooruitgang lezen we onder meer over het Housing First-proefproject in 
Kortrijk en een krachtenbundeling met het CAW. 

We zien echter ook de verwijzing “nieuwe experimenten kunnen ontwikkeld worden.”

Een goed beleid is gestoeld op cijfers. En laat nu net daar in ons land het schoentje wringen. In 
debatten en lezingen over dak- en thuisloosheid gaat het daar steevast over: “een gebrek aan goeie 
data.” Het gaat zelfs over het aantal mensen die in een situatie van dak- of thuisloosheid verkeren. 
Vandaag weten we dat dus niet! 

Een belangrijk instrument om dat wél te weten te kunnen komen, is een zogenaamde daklozentelling. 
Een interministeriële werkgroep werkt hier al even aan, en verschillende Vlaamse ministers kondigen 
als sinds 2011 een brede Vlaamse telling aan. Het blijft echter wachten daarop. Momenteel is het 
wachten op wat uit de interministeriële conferentie komt en welk initiatief de federale minister van 
Armoedebestrijding zal ondernemen. Vanuit de Vlaamse regering is het duidelijk dat er niet meteen 
een telling over heel het Vlaams Gewest zal komen.

Verschillende steden en gemeenten zijn het wachten beu, en kozen de vlucht vooruit. Onder meer 
Gent en Leuven organiseerden zelf al een telling. 

Eind 2020 werd het actieplan Dak- en Thuisloosheid van de Vlaamse regering voorgesteld. Het blinkt 
niet uit in concreetheid, maar er staat wel in dat er Vlaamse middelen (80.000 euro voor ’21-‘22) voor 
een ‘methodische ondersteuning’ voor daklozentellingen voorzien worden. Meer details werden 
voorlopig niet verstrekt door de minister. 

Daarom de volgende vragen:

 Komt er een daklozentelling in Kortrijk?
 Zal de stad intekenen op de "methodische ondersteuning' vanuit Vlaanderen?

 

IR 6 Interpellatie van raadslid Lien Claassen: Beperkte Interpellatie: KMI 
ook voor studenten ?
IR 6 - Interpellatie van raadslid Lien Claassen: Beperkte Interpellatie: KMI ook voor studenten ?

Indiener(s):
Claassen Lien

Toelichting:
Sedert enige tijd kunnen bepaalde mensen in Kortrijk genieten van het KMI, Kortrijks menswaardig 
inkomen, als aanvulling op hun leefloon. Dit is een gunst, geen recht, dwz dat die mensen moeten 
bewijzen dat ze een gunstig traject lopen en dat er extra inspanningen verwacht worden waaronder 
werkbereidheid, Nederlands leren…

In het BCSD hebben wij wekelijks te maken met dergelijke aanvragen.
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Toen de voorwaarden voor het KMI bij aanvang werden bepaald, werd het segment ‘studenten’ nog 
niet in aanmerking genomen.

We merken evenwel dat vaak jongeren met een GPMI student, d.i. leefloon gekoppeld aan een traject 
studies het niet makkelijk hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen, en zeker als het om 
alleenstaande jongeren gaat die zelfstandig wonen.

Deze mensen staan aan het begin van hun carrière. Mits een duwtje in de rug kunnen ze binnen korte 
termijn deel uitmaken van het reguliere werkveld, toch wel de hoogste vorm van maatschappelijke 
integratie.

Zou het mogelijk zijn om het KMI ev te herbekijken zodat ook actieve studenten hiervan gebruik 
kunnen maken ?


