
 

 

 
 

Groep:   Derde Raadscommissie 
Datum:  8 maart 2022 

Uur:   19u  

Plaats:   Stadhuis - Dakcafé 
Aanwezig:  K. Byttebier, raadslid - voorzitter 

S. Demeyer, P. De Coene, schepenen; 
M. Gheysens, N. Lybeer, P. Avijn, L. Maddens, R. Deseyn, C. 

Vannieuwenhuyze, N. Maghroud, H. Kints, L. Claassen, T. Soens, raadsleden 

S. Van Dierdonck - notulist 
Verontschuldigd: M. Cattebeke, J. de Bethune, J. Deweer, A. Ronse, C. Matthieu 

Afwezig:  
Kopie:                --- 
Bijlagen:  --- 
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Geen vragen mbt. bovenstaande punten.  

 
 

Raadslid R. Deseyn vraagt welke rol de stad zal opnemen naar aanleiding van de Oekraïne-crisis. Er 

rijzen veel vragen over de opvang van vluchtelingen. Ook bij de bevolking. Kan er een round-up 
gegeven worden van de situatie? Daarnaast pleit raadslid R. Deseyn om ervoor te zorgen dat wie zich 

solidair toont niet achteraf opgezadeld wordt met administratieve kopzorgen (bvb. fiscaliteit in geval 
van vluchtelingenopvang in je eigen huis).  

 

Schepen P. De Coene geeft aan dat er afgesproken is binnen het CBS om tegen eind deze week een 
voorstel van aanpak uit te werken. Dit voorstel bevat o.a. een ingeschatte kostprijs en een garantie op 

duurzaamheid. De focus ligt op mensen die van Oekraïne naar Kortrijk komen. Niet op de 
solidariteitsbeweging richting Oekraïne.  

 

De aanpak focust op vier punten: 
1. Huisvesting (bij voorkeur duurzame huisvesting). Dit is een combinatie van huur op de private 

markt, collectieve opvang en opvang bij particulieren. 
2. Taal – werk – activering. Vluchtelingen krijgen het statuut van tijdelijk ontheemd 

(verblijfskaart A). Dit betekent dat ze onmiddellijk kunnen werken. Het statuut is na één jaar 
verlengbaar tot max. drie jaar.  

3. Kinderopvangplaatsen voor kinderen onder de drie jaar 

4. Ondersteuning door maatschappelijk werkers. Vluchtelingen hebben het recht op aanvraag 
voor leefloon op basis van de wetgeving maatschappelijke integratie. Aan de toekenning van 
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een leefloon zijn een aantal voorwaarden verbonden. Er is nood aan maatschappelijk werkers 

die deze dossiers opvolgen.  

 
Schepen P. De Coene waarschuwt voor goedbedoelde initiatieven die kunnen uitlopen op een sisser. 

Er is geen nood aan schenkingen van kledij, meubels, … Binnen Kringloopwinkel en Stal13 is er 
voldoende voorraad. Schenkingen van burgers lopen best via de nationale platformen zoals 1212 en 

Rode Kruis. 

 
Alle info van de stad wordt verzameld op www.kortrijk.be/oekraine.  

Het is belangrijk om mensen goed te informeren en hen niet met foute verwachtingen op te zadelen. 
Iemand kan zich impulsief kandidaat stellen om opvang te voorzien, maar dit is geen evident 

engagement. Soms zijn andere vormen van engagement, zoals buddy, interessanter.   
Schepen P. De Coene geeft aan dat de ervaringen van de Syrië-crisis meespelen in de aanpak van 

deze crisis. Tijdens de Syrië-crisis bleek bv. dat de buddy-werking een positieve impact had op de 

vluchtelingen.  
 

Raadslid R. Deseyn vindt het positief dat burgers zich op verschillende manieren kunnen inzetten. Hij 
herhaalt zijn oproep aan het lokaal bestuur om bij de federale overheid te pleiten voor een fiscale 

veilige zone zodat mensen die zich solidair tonen door thuisopvang te voorzien, niet later met fiscale 

gevolgen staan omdat er bv. meer mensen gedomicilieerd staan op hun woning. 
 

Raadslid R. Deseyn vraagt of de stad klaar is als er een eerste groep aankomt. Wordt er bv. 
collectieve opvang voorzien?  

Schepen P. De Coene meldt dat de Sociale Dienst verschillende pistes voor collectieve opvang 
onderzoekt. Tijdens de Syrië-crisis werd geen collectieve opvang voorzien omdat de groep zeer divers 

was. In dit geval wordt een meer homogene groep verwacht waardoor collectieve opvang wel 

haalbaar lijkt.  
 

Raadslid R. Deseyn pleit ervoor om mee de Q&A op de website te stofferen door raadsleden. 
Raadsleden krijgen zelf heel wat vragen. Schepen P. De Coene juicht toe dat alle raadsleden hun rol 

spelen naar de bevolking. Het aanmeldingskanaal voor alle vragen is via de website van de stad.  

 
Raadslid T. Soens vraagt of er ook psychologische ondersteuning voorzien wordt voor kinderen met 

trauma’s. Schepen P. De Coene meldt dat er een goede samenwerking is met vzw Ontrafel. Daar 
worden extra plaatsen voorzien. Het is echter nog niet duidelijk welke profielen in Kortrijk zullen 

aankomen. 

 
Raadslid R. Deseyn vraag of dit leeft in de scholen en hoe groot de Russische en Oekraïense 

gemeenschap is in Kortrijk. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de gevoeligheden in de 
verschillende gemeenschappen. 

 
Schepen P. De Coene geeft aan dat dit in de scholen voorlopig lijkt mee te vallen. De aantallen van de 

verschillende gemeenschappen worden opgevraagd. 

 
Raadsleden R. Deseyn en M. Gheysens vragen wie besliste om de voorstelling van Het Zwanenmeer in 

de Schouwburg te annuleren. Beiden pleiten ervoor om de Russische cultuur niet het slachtoffer te 
laten zijn van deze oorlog. Het bannen van Russische cultuur lijkt eerder olie op het vuur dan een 

oplossing. Cultuur en kunst staan net voor verbinding.  

 
Schepen P. De Coene roept op om deze crisis over de politieke partijen heen aan te pakken. Ideeën of 

voorstellen voor aanpak zijn zeer welkom. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Aanvullingen na de commissie: 
Team Burgerzaken laat weten dat er momenteel 48 personen met de Oekraïense nationaliteit en 231 
personen met de Russische nationaliteit ingeschreven zijn in Kortrijk.  
 
Het schrappen van de voorstelling van het Zwanenmeer, in uitvoering van een Russisch gefinancierde 
organisatie, werd genomen door de schepen van cultuur en de directeur van het Cultuurcentrum. 
Gezien de situatie in Oekraïne is het moeilijk om deze organisatie in de Schouwburg te ontvangen. Het 
gaat geenszins over het viseren van de artiesten.  
De vraag voor schrapping van de voorstelling werd ook gesteld door raadslid B. Vandorpe. Ook vanuit 
het publiek kwamen vragen om tickets te annuleren en terug te betalen omdat ze niet meer aan de 
activiteit wensen deel te nemen.  
 
 
 
 
 

 
De notulist 

 

S. Van Dierdonck 
          


