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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?


