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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: Prioriteiten van het Plan Samenleven 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Met het Plan Samenleven wil de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunen om 

samenleven in diversiteit te bevorderen. Het plan bevat 7 doelstellingen (waaronder 

‘Nederlands’, ‘Werk’ en ‘Non-discriminatie’) met 24 acties1, die de VGC zelf inhoudelijk kan 

invullen. De VGC kan beroep doen op de expertise van het Agentschap Integratie en 

Inburgering (AgII) over verbinding, taal en participatie. De afdeling van het AgII in Brussel, 

de facto BON, heeft ervoor gekozen in te zetten op 10 van de 24 acties. Het benadrukt dat dit 

een goede match zou moeten zijn met waar de VGC op zal inzetten. 

 

De VGC kan gedurende maximum 3 jaar een beroep doen op projectsubsidies maar moet zelf 

instaan voor de helft van de financiële of personele middelen. Volgens het Meerjarenplan 2022-

2025 wordt dit jaar 1,1 miljoen euro uitgetrokken voor de projectroep. Ook volgend jaar gaat 

het om dat bedrag; in 2024 en 2025 is het budget respectievelijk 940.000 en 960.000 euro. De 

VGC wil de sociale mobiliteit versterken door te investeren in initiatieven op maat van 

specifieke doelgroepen zoals Roma, LGBTQIA+, nieuwkomers en vrouwen. 

 

De financiële ondersteuning wordt gekoppeld aan het behalen van de door het lokaal bestuur 

zelf bepaalde resultaat. Zesmaandelijks wordt gevraagd de behaalde resultaten in te dienen. De 

projectoproep werd op 1 april gelanceerd. De deadline om de subsidie aan te vragen is 1 juli 

2022. De financiële ondersteuning loopt dan vanaf 1 oktober 2022. 

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 

 

 Heeft de VGC al subsidies aangevraagd in het kader van deze projectoproep? Om welk 

bedrag gaat het? Is het overleg met de Vlaamse overheid reeds gestart? 

 Op welke doelstellingen en acties wil de VGC inzetten? Kunt u een gedetailleerd 

overzicht geven? In welke mate rijmen die met de acties die het AgII heeft aangestipt? 

Hoe verloopt die samenwerking? 

 

 

Met de meeste hoogachting,  

 

Gilles Verstraeten 

Raadslid VGC 

                                                           
1 https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1648473487/Overzicht_acties_Plan_Samenleven_g2h7j0.pdf  
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