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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan de heer Pascal Smet, collegelid 
bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 
 
Onderwerp: Stand van zaken over het Lokale Integratiebeleidsplan en het proefproject 
CoNnect Brussel 
___________________________________________________________________________ 
 
Geacht collegelid, 
 
Het nieuwe inburgeringsdecreet van de Vlaamse Regering treedt in werking op 1 maart. Het 
inburgeringstraject krijgt een vierde pijler van sociale netwerking en participatie. Concreet zal 
elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt in de toekomst minstens veertig uur 
gekoppeld worden aan een buddy. Het is de bedoeling dat mensen op deze manier Nederlands 
oefenen en een sociaal netwerk uitbouwen.  
 
Als lokaal bestuur is de VGC direct betrokken bij de uitwerking van de nieuwe vierde pijler in 
Brussel. Het Lokale Integratiebeleidsplan van de VGC -dat tegen eind september van vorig jaar 
moest worden ingediend bij de Vlaamse Overheid- is nog steeds niet voorgesteld. Tijdens de 
bespreking van het Meerjarenplan 2022-2025 op 7 december verklaarde u dat het plan zou 
besproken worden tijdens het College op 16 december maar in de recente kennisgevingen vond 
ik hierover geen beslissing of verdere informatie. U verklaarde dat hieromtrent in het voorjaar 
van 2022 nog budgettaire verschuivingen kunnen plaatsvinden en dat alles afhing van de 
goedkeuring van het plan en de evaluatie van het pilootproject ‘CoNnect Brussel’.  
 
Het Lokale Integratiebeleidsplan is een verdere concretisering van het Strategisch 
Meerjarenplan 2021-2025 vanuit de specifieke invalshoek ‘Samenleving en diversiteit’. Tijdens 
ons laatste debat over dit onderwerp op 1 oktober bleek dat het plan nog lang niet af was en er 
nog vele zaken moesten gebeuren: het redigeren van de teksten, verdere afstemming met 
Vlaanderen, de uitwerking van een positionering van strategische partners, advies inwinnen van 
de raad Samenleven en Diversiteit over het ontwerpplan en afstemmen met het Armoedeplan 
en het diversiteitsbeleid binnen Personeel & HRM. Het laatste overleg met de Vlaamse 
overheid, het Agentschap Integratie en Inburgering, BON dateerde toen van 13 juli 2021. U 
wees er ook op dat regelmatig overleg met Vlaanderen nodig is in het licht van de invoering 
van verplichte inburgering in Brussel. Die is alweer uitgesteld, naar 1 april. 
 
Het lopende pilootproject ‘CoNnect Brussel’ moet als proeftuin dienen voor de uitwerking van 
de vierde pijler in Brussel. Het  is gelanceerd in mei 2021 en loopt nog tot juni van dit jaar. Er 
wordt zowel gewerkt op individueel niveau, via buddytrajecten (75 duo’s in totaal), als op 
organisatieniveau (i.e. meer organisaties in het Nederlandstalige netwerk als ankerplek voor de 
inburgeraar). Een buddy moet Nederlands spreken maar ik vind het spijtig dat het criterium 
Nederlands niet geobjectiveerd wordt. Het project richt zich ook op het creëren van een 
platform van participatiemogelijkheden en worden er groepsgerichte gemeenschapsvormende 
activiteiten georganiseerd. We hebben het hierover vorige keer al uitvoerig gehad, maar ik hoor 
graag van u hoe dit vandaag loopt. 
  



Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

1. Kunt u het Lokaal Integratiebeleidsplan toelichten? Is het plan reeds ingediend? 
Hoeveel geld is hiervoor voorzien in 2022 en komende jaren? Hoe verloopt het overleg 
met Vlaanderen? 
 

2. Kunt u een stand van zaken geven betreffende het pilootproject ‘CoNnect Brussel’? Hoe 
verlopen de buddytrajecten? Zal het criterium Nederlands geobjectiveerd worden? 

 
Hartelijk dank voor uw antwoorden! 
 
Met de meeste hoogachting,  
 
Gilles Verstraeten 


