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1. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

 - Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, 

 collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, 

 betreffende de Task Force Plan Atelier 

 

2. Interpellatie (R.v.O., art. 61) 

 

- Interpellatie van de heer Jan Busselen tot de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, met betrekking 

tot nieuwe drempels voor het integratietraject 

  

3. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

- Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Pascal Smet, 

collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, 

betreffende het Lokaal Integratiebeleid en het project CoNnect Brussel 

 
Samenstelling van de commissie 

 
Vaste leden 

Mevrouw Lotte Stoops 

De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Mathias Vanden Borre 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Hilde Sabbe 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Cieltje Van Achter  

Mevrouw Khadija Zamouri 

Mevrouw Els Rochette 



Datum van indiening: 22 februari 2021 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd 

voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Task Force Plan Atelier 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Uit een bevraging van het kunstenaarscollectief Level Five & Permanent blijkt dat ruim de 

helft van de Brusselse kunstenaars geen betaalbare locatie vindt. We zien hier de spreidstand 

tussen de artistieke synergieën die een grootstad biedt en de vaak onbetaalbare huurmarkt. Die 

constatering maakten onze groene cultuurschepenen door hun bevragingen in de sector ook. 

 

Ik ben zeer blij en enthousiast dat u met de Task Force Plan Atelier een oplossing wil bieden 

aan dit Brussels probleem. 

 

U maakt de bemerking: "Als we Brussel culturele hoofdstad willen noemen in 2030, moeten 

we nu onze verantwoordelijkheid nemen. We mogen niet enkel inzetten op presentatie, maar 

ook op werkruimte voor de makers in deze stad." 

 

Eerlijk, ik weet zelfs niet of Brussel het marketinggevoelige culturele hoofdstad 2030-gedoe 

nodig heeft. Wel weet ik dat het cultuurbeleid nu alles op alles moet zetten om de 

waanzinnige cultuurhumus die Brussel rijk is te behouden. Wie had gedacht dat uitgenomen 

ik hier conservatisme zou preken. U zegt zelf: "Kunstenaars zijn nu vaak meer bezig met het 

hoofd boven water houden dan met hun kunstenaarspraktijk." Dat zou sowieso genoeg 

moeten zijn om alles op alles te zetten om ons beleid te richten op overleven. Maar dat 2030 

nu ook een andere lat kan leggen om doelstellingen te bereiken, lijkt me dan mooi 

meegenomen. We hebben namelijk in alle sectoren nood aan een langetermijnvisie, zo ook de 

kunstsector. 

 

Tijdens de Coronacrisis en binnen de steunmaatregelen zagen we voor kunstenaars die wél 

een atelierruimte hadden ook een grote discrepantie met het in rekening brengen van hun 

doorlopende kosten t.a.v. atelierruimte waarvoor geen specifieke steunmaatregelingen 

kwamen. De vaak malafide overeenkomsten, die ik zelfs geen contract durf noemen, voor 

tijdelijk gebruik, maakten dat vele kunstenaars nog verder in financiële problemen kwamen 

omdat ze noch door eigenaars, tussenpersonen of overheid hierin geholpen werden. Er is dus 

ook een grote nood in het stroomlijnen van een fair practice-kader bij tijdelijke invulling. 

 

Belangrijk om in ogenschouw te houden, is dat kunstenaars op zoek gaan naar 

kruisbestuiving. Een atelier is voor de meesten onder hen geen afgebakende ruimte die niet 

hun huis is. De geïsoleerde kunstenaar-zonderling op zijn of haar mansarde is een 

uitzondering. Ook zijn atelierruimtes niet te verwarren met repetitieruimte voor bv. 

podiumkunsten en muzikanten. Nochtans is daar ook een grote nood aan. Ook residenties zijn 

nog een vak apart. Maar ook daar heeft Brussel nood aan want vaak zien we zo buitenlandse 

en binnenlandse bestuivingen plaatsvinden. Kunstenaars zoeken met atelierruimte niet enkel 

naar ruimte maar ook naar community. Kunstenaarsateliers bottom-up organiseren en 

uitrollen zijn een kunstdiscours op zich. De 1ste echo's die ik opvang op de plannen om op 

korte termijn ateliers in te richten in bestaande plekken, zoals de verschillende 

gemeenschapscentra, klinken niet uitermate enthousiast. Om binnen bepaalde structuren en 

huisculturen een onafhankelijke community op te bouwen, is geen evidentie. De nood aan 

repetitieruimte daarentegen, zou wel goed ingebed kunnen worden in gemeenschapscentra. 

Want de nodige isolatie garanderen om geen geluidsoverlast te bezorgen in onze dens 

bevolkte stadsgewest is een andere uitdaging. Ook residenties zijn in dat kader mogelijk. 



 

Maar ik neem aan dat als uw plan is om dit plan op te zetten niet enkel voor kunstenaars, maar 

ook mét kunstenaars, dat deze echo's wel boven zullen drijven. En vooral dat het beleid echt 

rekening kan houden met wat er al bestaat en de sterkte van de kunstenaars kan faciliteren en 

ondersteunen in plaats van nieuwe structuren top-down te installeren. 

 

Maar ik heb alvast vele vragen: 

 

 In de krant lazen we dat u de verschillende spelers en overheden in de hoofdstad wil laten 

samenwerken om het tekort aan betaalbare en kwalitatieve ateliers weg te werken. Kan u 

ons vertellen hoe u dit concreet ziet? Welke partners? Welk stappenplan? Welke timing? 

 

 Maakt u in dit plan een onderscheid tussen atelierruimte en repetitieruimte? 

 

 Gaat u binnen dit samenwerkingskader en een breder atelierbeleid voor Brussel ook de 

strijd aan om de malafiede praktijken ten aanzien van tijdelijke invulling en 

kunstenaarsateliers richting good practice te stuwen? Met welke andere collega's heeft u 

hier reeds afspraken rond? 

 

 Momenteel is er geen beleid rond ateliers in Brussel: hoeveel er precies zijn, en hoeveel er 

moeten bijkomen, is onduidelijk. Op welke manier wil u dit, zowel huidig bestaand 

invulling, vraag en aanbod, in kaart brengen? 

 

 Voorziet u steun voor initiatieven die reeds bottom-up en in het werkveld verankerd zijn en 

op deze thema's werken, zoals Permanent? 

 

Hartelijk dank voor uw antwoorden en hartelijk dank alvast om van atelierruime een 

speerpunt te maken. 

 

Lotte Stoops 



Datum van indiening: 22 februari 2021 

 

Interpellatie van de heer Jan Busselen aan de heer Sven Gatz, collegelid bevoegd voor 

Onderwijs en Scholenbouw  

 

Onderwerp: Nieuwe drempels voor het integratietraject 
 
 

 

Geachte Collegelid, 

 

De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid drastisch omgooien. Begin februari nam de 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) de controversiële plannen onder vuur. 

Met het betalend maken van het aanbod, de bindende examens en de boetes worden extra 

drempels opgeworpen voor nieuwkomers en dat is een foute wending. De 

inburgeringstrajecten richten zich vooral op mensen met een hoog armoederisico. Als zij 

moeten betalen voor cursussen en testen, zal dat nog meer drempels opwerpen. Werk en 

opleiding zijn een belangrijke motor voor duurzame integratie. Maatregelen moeten de 

arbeidsmarktintegratie van nieuwkomers versterken en mogen geen extra drempels opwerpen.  

Uit het recent onderzoek ‘Impact van corona op personen met een migratieachtergrond en 

personen met een arbeidsbeperking’ van de Commissie Diversiteit blijkt dat personen met een 

migratieachtergrond ook harder getroffen worden door de coronacrisis en de ongelijkheid op 

de arbeidsmarkt groter is geworden. 

In die zin zorgen het betalend maken van het aanbod en de boetes voor een pervers effect van 

uitburgering in plaats van inburgering..  

 

Verder wordt het recht op inburgering ontnomen aan mensen van wie de aanvraag tot 

internationale bescherming nog loopt.  Voor 2019 gaat het om 2.306 mensen, of ongeveer 

10% van het totale aantal inburgeraars die uit de boot vallen. Voordien waren asielzoekers 

echter altijd deel van de doelgroep.  Tot op heden volgen ze een cursus maatschappelijke 

oriëntatie, lessen Nederlands en er is een trajectbegeleider die hen begeleidt. 

 

Kandidaat-vluchtelingen wachten vandaag gemiddeld 14 maanden op het resultaat van hun 

asielaanvraag. Die periode is ideaal om de taal te leren en om zich te leren oriënteren in de 

samenleving. Zodat ze gemakkelijk het openbaar vervoer leren nemen, op afspraken kunnen 

komen en leren omgaan met administratieve documenten. Of nog, het schoolparcours van de 

kinderen kunnen opvolgen. Veel nieuwkomers willen de taal leren, willen zelfstandig kunnen 

zijn, zich sociaal integreren of een bijdrage leveren aan de samenleving. Op het terrein van 

inburgering grijpen mensen hun kansen. Dat een liberale minister dit in de toekomst 

onmogelijk maakt is onbegrijpelijk. 

 

Brussel is een arrival city voor veel nieuwkomers. BON, het Brussels onthaalbureau voor 

inburgering, onthaalt nieuwkomers en levert informatie over leven, werken en wonen in 

België en Brussel. Verder biedt BON cursussen  aan in meer dan 20 contacttalen en werkten 

ze nauw samen met het Huis van het Nederlands om inburgeraars Nederlands te leren.   

 

In het licht van het nieuwe integratie- en inburgeringsbeleid van de Vlaamse regering heb ik 

volgende vragen: 

 

● Heeft u een zicht op de impact van deze maatregelen voor de Brusselse inburgeraars? 

● Wat betekenen deze maatregelen voor BON en voor het Huis van het Nederlands in 

Brussel? 

● Heeft u overleg gehad met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, 

Inburgering en Gelijke Kansen?  

● Neemt u compenserende maatregelen om de nieuwe opgeworpen drempels en 

uitsluitingsmechanismen tegen te gaan?  

https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/nieuwe-drempels-integratietraject
https://www.serv.be/diversiteit/persberichten/nieuwe-drempels-integratietraject


 

Met dank voor uw antwoorden, 

 

Jan Busselen 

 

 
 



Datum van indiening: 22 februari 2021 

 

Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp: het Lokaal Integratiebeleid en het project CoNnect Brussel 

___________________________________________________________________________ 
 

Geachte collegevoorzitter, 

 

Het Vlaamse inburgeringstraject wordt op dit moment hertekend en zal in werking treden in 

2022. Het lokale integratiebeleid, dus ook dat van de VGC in Brussel, moet daar nauw op 

aansluiten. De VGC heeft Vlaams minister van Inburgering Bart Somers beloofd tegen 31 

maart 2021 haar plan Lokaal Integratiebeleid te bezorgen. 

 

Het huidige inburgeringstraject bestaat uit 3 pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke 

oriëntatie en trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, verdere studies...). Het nieuwe 

inburgeringsdecreet voegt daar de 4de pijler van sociale netwerking en participatie aan toe. 

Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt, zal in de toekomst minstens 40 uur 

gekoppeld worden aan een buddy. Op die manier kan hij of zij Nederlands oefenen en een 

sociaal netwerk uitbouwen. 

 

In juli 2020 schreef de Vlaamse overheid samen met het Europees fonds voor Asiel, Migratie 

en Integratie (AMIF) een projectoproep uit voor lokale besturen om proeftuinen ‘sociale 

netwerken en participatie’ voor nieuwkomers op poten te zetten. Veel lokale besturen zijn op 

de kar gesprongen om de 4de pijler van het inburgeringstraject te realiseren1. Ook de VGC 

heeft een project ingediend, CoNnect Brussel. Met het project CoNnect Brussel wil de VGC 

“de basis leggen voor een strategische model, een stadslabo voor community-building tussen 

nieuwe en minder nieuwe Brusselaars. We willen de brug nog sterker maken en de 

inburgeraars nog beter, warmer en duurzamer vernetwerken binnen het N-netwerk, i.e. het 

brede aanbod van organisaties en netwerken aan Nederlandstalige zijde in Brussel. We willen 

daarbij zowel werken op individueel niveau (via buddytrajecten), als op organisatieniveau 

(i.e. meer organisaties in het N-netwerk als ankerplek voor de inburgeraar). In de 

buddytrajecten zal aandacht gaan naar brede sociale steun, kennismaking met het aanbod en 

doorstroom naar vrije tijd en vrijwilligerswerk”2. De VGC zal voor het project CoNnect 

Brussel 82.882 euro ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Daarom had ik vraag volgende vragen gesteld: 

 

- Is het plan Lokaal Integratiebeleid klaar? Zo ja, kunt u het plan toelichten? Wat zijn de 

prioriteiten? Zo neen, wanneer zal het plan klaar zijn? Kunt u al enkele elementen 

voorstellen? 

 

- Wat is de exacte inhoud en opzet van CoNnect Brussel? Hoe worden de buddytrajecten 

opgezet? 

 

- Wat zijn de te bereiken doelen van CoNnect Brussel? Welke doelstellingen zet het? Hoe 

zullen die doelen gemeten worden? Hoe zal het succes van het project gemeten worden? 

 

- Kent de VGC eigen middelen toe aan het project CoNnect Brussel? 

 

                                                 
1 https://integratie-inburgering.be/nl/26-lokale-proefprojecten-starten-rond-sociale-netwerking-en-
participatie-voor-inburgeraars  
2 https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/connect-brussel  

https://integratie-inburgering.be/nl/26-lokale-proefprojecten-starten-rond-sociale-netwerking-en-participatie-voor-inburgeraars
https://integratie-inburgering.be/nl/26-lokale-proefprojecten-starten-rond-sociale-netwerking-en-participatie-voor-inburgeraars
https://www.esf-agentschap.be/nl/projectenkaart/connect-brussel


Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Gilles Verstraeten 

 

 


