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VZ – Uitzending Panorama “Bulgarije aan de Leie” d.d. 3 april 2011
De h. Bauwens Christian , OCMW-raadslid
N.a.v. de uitzending 'Bulgarije aan de Leie' welke schrijnende beelden en
informatie weergaf, volgende bemerkingen en daaruit voortvloeiende vragen.
Het is reeds een poos duidelijk dat deze problematiek OCMW Gent boven het
hoofd stijgt. In het kader om OCMW Gent op relatief korte termijn te ontlasten,
dienen andere verantwoordelijke niveaus aangesproken te worden.
Stad Gent heeft bij monde van zijn burgemeester reeds verschillende
noodkreten geslaakt, dit komt telkens breedvoerig aan bod in de media.
Vragen:
- Buiten de media, hoe zijn deze noodkreten concreet vertaald naar Brussel
(federaal) en Europa toe? M.a.w., wie in Gent heeft welke concrete vragen
gesteld, en aan wie zijn deze vragen gericht geweest?
- Wie in Brussel (federaal) behandelt deze vragen concreet, wie in Europa is
verantwoordelijk om deze problematiek aan te pakken en behandelt de vragen
gesteld door stad en OCMW Gent?
De heer Geert Versnick, OCMW-voorzitter
Ik moet zeggen, ik dank u voor deze vraag, het is met genoegen dat ik u zal
antwoorden want sommige bloggers laten het momenteel uitschijnen alsof dit
probleem pas zou ontdekt zijn door het stads- of OCMW-bestuur nadat die
reportage op televisie is geweest. Niets is minder waar en u zal dit ook zeer
duidelijk horen uit mijn antwoord. Nu, ik begrijp de blogger in kwestie, hij kent
Gent natuurlijk niet goed, hij is niet goed op de hoogte over wat er hier precies
gebeurt en welke acties dat het stadsbestuur onderneemt.

Om u zeer concreet te antwoorden is het zo dat:

VRAGENUURTJE - MONDELINGE VRAGEN - APRIL 2011

1

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN

Ø er een officiële brief van 16 januari 2007 van het stadsbestuur gericht
is geweest aan de ministers van de Federale en de Vlaamse Regering
en aan de Europarlementsleden met een korte historiek van de situatie
van de Roma in de Gentse kraakpanden en dus ook met een vraag
uiteraard om daarin op te treden, gecoördineerd, Europa, Federaal,
Vlaams, om een oplossing te kennen voor die problematiek. Daar zijn
talrijke antwoorden op gekomen maar eigenlijk geen echte
oplossingen.
Ø er een officiële brief is van 12 november 2009 met signaal van het
stadsbestuur aan de Europese Commissie. Ook deze brief werd in
kopij gestuurd naar verschillende parlementsleden en ministers.
Ø we informele contacten hebben gehad tijdens de conferentie in
Cordoba op 8 en 9 april 2010 en Brussel op 13 december 2010. Er
werd met verschillende verantwoordelijken van de mogelijke
financieringskanalen gesproken en ook vertegenwoordigers van de
Federale en de Vlaamse kabinetten.
Ø op 25 mei 2010 burgemeester Termont samen met schepen Balthazar
en uw dienaar een gesprek voerde met de ambassadeurs van
Roemenië, Bulgarije en Slowakije.
Ø bij de aanvraag voor de verlenging van het project vrijwillige terugkeer
voor 2011 in het kader van het Europees terugkeerfonds bijkomende
middelen werden gevraagd voor ontwikkeling van een digitaal platvorm
en de uitbreiding van het contactpunt Integratie.
Ø op 10 februari 2011 een bespreking plaats vond over de
financieringsmogelijkheden met medewerkers van de DirectorateGeneral Regio (deelnemers en agenda in bijlage).
Ø op de Commissie Urbiscoop de burgemeester de problematiek
agendeerde van ‘de onverwachte en moeilijk beheersbare instroom
van inwijkelingen uit Midden- en Oost-Europa in de steden van de
Benelux en de aangrenzende regio’s’. De Commissie Urbiscoop
handelt over het Stedelijk Beleid van de Benelux en aangrenzende
regio’s. Dit zal leiden tot een hoogambtelijke bijeenkomst op 7 juni
2011, waar het thema besproken zal worden met de regionale,
federale en/of nationale overheden van de 3 betrokken landen en
Europese instellingen.
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Ø op aangeven van o.a. burgemeester Termont in het Executive
Committee van Eurocities een Eurocities Task Force on Roma
Inclusion werd opgericht, waarvan Gent het voorzitterschap
waarneemt. De kick off-vergadering vond in Gent plaats op 24-25
maart 2011). De doelstellingen zijn:
exchange of good practice on Roma inclusion through peer
reviews
influencing EU policy with regard to non-discrimination (in
countries of origin) and management of intra-EU migration
building partnerships with regions of origin for better migration
management
securing funding for cities for Roma inclusion and helping cities
to prepare future proposals (ESF, ERDF)
communicating city perspective on Roma inclusion to EU
institutions

Ø op 6 april 2011 vertegenwoordigden ambtenaren van de
Integratiedienst in Den Haag de stad Gent en Eurocities op een
bijeenkomst van het European Foundation Centre, een overkoepeling
van privéstichtingen die ook projecten i.v.m. Roma financieren
(presentatie in bijlage).
Ø op 31 mei 2011 de burgemeester deelneemt, als spreker, aan een
‘conference’ die georganiseerd wordt onder het Hongaars
voorzitterschap (voorlopig programma als bijlage).
Ø op 11 februari 2011 ik een gesprek had met Freddy Roosemont,
directeur-generaal van DVZ.
Ø De burgemeester ongeveer een maand later het gesprek heeft gehad.
De uitkomst van een en ander is hetzelfde, nl.:
1. DVZ gaat akkoord om de capaciteit van de juristen te verhogen
zodanig dat de nodige beslissingen goed gemotiveerd en
geargumenteerd kunnen genomen worden en
2. DVZ gaat akkoord met de detachering van een ambtenaar van DVZ
naar de stad Gent om de dienst Bevolking en de politie bij te staan in
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de coördinatie van hun contacten met DVZ
3. de heer Roosemont heeft toegezegd om ook een
ontradingscampagne in Bulgarije te zullen financieren
Kort gezegd: voor het aspect ‘verblijf’ is de heer Freddy Roosemont
onze contactpersoon op hoog ambtelijk niveau voor deze
problematiek.
Ø op 31 maart 2011 ik ook een gesprek had met de heer Julien Van
Geertsom, voorzitter van het directiecomité van de POD-MI, waarbij de
heer Van Geertsom meedeelde dat de POD MI een akkoord heeft
bereikt met DVZ inzake informatieuitwisseling.
Ø in hetzelfde gesprek gesteld werd dat de POD MI een helpdesk ‘Roma’
zal opstarten die erop gericht is om aan subsidiehunting te doen.
Subsidiehunting om ons toe te laten een financiering te ontvangen
hetzij naar terugkeer, hetzij als aanmoediging om mensen lokaal te
helpen zodanig dat ze daar kunnen blijven wonen, wat de beste
oplossing is.

Daarnaast werd door de stad een taskforce opgericht en zijn er tal van
werkgroepen, overlegvergaderingen en samenwerkingsverbanden, zoals:

Ø Werkgroep Midden- en Oost-Europese migranten bij de Vlaamse
administratie waarin Gent vertegenwoordigd wordt door de
Integratiedienst = multi-disciplinaire werkgroep met de verschillende
departementen (werk, onderwijs, huisvesting).
Ø samenwerkingsverband binnen de Beneluxcommissie (oa met Freya
Vandenbossche), de zgn. Urbiscoop die zoals al aangehaald resulteert
in een hoogambtelijke conferentie op 7 juni in waarbij de verschillende
beleidsniveaus (Vl., federaal; EU) aanspreekbaar zullen zijn voor de
lokale overheden (oa. Gent, Antwerpen, ...).
Ø bilaterale overlegvergaderingen inzake de aanpak van IEM met de
stad Rotterdam (zowel vanuit de Integratiedienst als vanuit het
OCMW): aanpak overlast, aanpak misbruiken = zgn.
ketenmanagement. Bij het eerste overleg werd ook het kabinet
Bourgeois betrokken, vandaar de methodiek rond ketenmanagement
in zijn Romaplan.
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Ø verscheidene formele en informele contacten met Directorate-General
for Regional Policy, mr. Aleikos Tsolakis over EU-fondsen voor de
aanpak van de gevolgen van IEM in de oude lidstaten (eergisteren
werd het framework hiervan voorgesteld door de EC, waarbij nu heel
duidelijk ook accenten liggen op de oude lidstaten in tegenstelling tot
vroeger waar vooral gekeken/gefinancierd werd naar de OostEuropese lidstaten).
Ø Gent (Integratiedienst) trekt de taskforce ‘Roma inclusion binnen
Eurocities’, met als doel methodieken uit te werken (mediatoren,
informatiepunten), fondsen te vergaren en een politiek standpunt te
kunnen brengen vanuit een groep van Europese steden (Berlijn,
Rome, Barcelona, Lille, Munchen, Stockholm...).
Ø als voorzitter van deze taskforce zit de stad Gent ook aan bij het
‘Forum for Roma inclusion’ binnen het European Foundations Centre
(= overkoepelend orgaan voor 200 internationale stichtingen oa.
Koning Boudewijnstichting (= één van de kleinere spelers).
Voornaamste stichtingen daarbij zijn de Freudenberg Stiftung
(Duitsland, Berlijn) en de Bernard van Leer Stichting (Nederland, Den
Haag). Vanuit die beide stichtingen wordt een expertise, maar ook
projectmiddelen aangeboden rond zgn. early childhood development
(brugfiguren onderwijs, kinderopvang etc.). Vanuit de Integratiedienst
zal hierover zeer binnenkort verder onderhandeld worden met de
genoemde stichtingen (in samenspraak met de pedagogische
begeleidingsdienst en andere relevante partners => 1ste satelliet POChorizontaal). Nog wel vermelden dat de stichtingen projecten wensen
te steunen die over langere termijn lopen, met bijgevolg een langere
termijnvisie en liefst op een wetenschappelijke manier gemonitord (ze
werken of werkten al nauw samen met de UGent).
Ø het thema ‘early childhood development’ werd door het Belgisch
voorzitterschap ook hoog op de agenda geplaatst (staatssecretaris
Courard) (studiedag + paper). Dit thema wordt overal naar voor
geschoven omwille van de holistische visie die hierin vertaald kan
worden, het gaat niet louter om onderwijs, maar tevens om
ouderbetrokkenheid, bijdragen aan de maatschappij, gezondheidszorg
en werk (bv kinderopvang om arbeidstrajecten te volgen) etc. m.a.w.
een brede geïntegreerde en inclusieve aanpak.
Ø POC's: afstemming tussen verschillende diensten, waarbij het meest
concrete resultaat nu de afstemming is tussen politie en burgerzaken
inzake woonstvaststellingen.
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Woordelijk verslag van het debat
De h. Voorzitter
Collega’s, het is half zeven, ik stel voor dat we ons vragenuurtje aanvatten.
We hebben één vraag ontvangen en die gaat uit van collega Bauwens,
collega, u heeft het woord.

De h. Bauwens
Dank u voorzitter. N.a.v. de uitzending 'Bulgarije aan de Leie' welke
schrijnende beelden en informatie weergaf, volgende bemerkingen en daaruit
voortvloeiende vragen. Het is inderdaad reeds een poos duidelijk dat deze
problematiek het OCMW Gent boven het hoofd stijgt. In het kader om het
OCMW Gent op relatief korte termijn te ontlasten, dienen andere
verantwoordelijke niveaus aangesproken te worden. Stad Gent heeft bij
monde van zijn burgemeester reeds verschillende noodkreten geslaakt, dit
komt telkens breedvoerig aan bod in de media en uzelf ook. Buiten de media,
hoe zijn deze noodkreten concreet vertaald naar Brussel, het federale aspect
en Europa toe? M.a.w., wie in Gent heeft welke concrete vragen gesteld, en
aan wie zijn deze vragen gericht ? En wie in Brussel, federaal dan behandelt
deze vragen concreet, wie in Europa is verantwoordelijk om deze
problematiek aan te pakken en behandelt de vragen gesteld door de stad
Gent of het OCMW?
De h. Voorzitter
Collega, ik moet zeggen, ik dank u voor deze vraag, het is met genoegen dat
ik u zal antwoorden want sommige bloggers laten het momenteel uitschijnen
alsof dit probleem pas zou ontdekt zijn door het stadsbestuur of door het
OCMW bestuur nadat die reportage op televisie is geweest. Niets is minder
waar en u zal dit ook zeer duidelijk horen uit mijn antwoord. Nu, ik begrijp de
blogger in kwestie, hij kent Gent natuurlijk niet goed, hij is niet goed op de
hoogte over wat er hier precies gebeurt en welke acties dat het stadsbestuur
onderneemt. Om u zeer concreet te antwoorden is het zo dat er een officiële
brief van 16 januari 2007 van het stadsbestuur gericht is geweest aan de
ministers van de Federale en de Vlaamse Regering en aan de
Europarlementsleden met een korte historiek van de situatie van de Roma in
de Gentse kraakpanden en dus ook met een vraag uiteraard om daarin op te
treden, gecoördineerd, Europa, Federaal, Vlaams, om een oplossing te
kennen voor die problematiek. Daar zijn talrijke antwoorden op gekomen maar
eigenlijk geen echte oplossingen. Er is een officiële brief van 12 november
2009 met signaal van het stadsbestuur aan de Europese Commissie, ook
deze brief werd in kopij gestuurd naar verschillende parlementsleden en
ministers. We hebben informele contacten gehad tijdens de conferentie in
Cordoba op 8 en 9 april 2010 en Brussel op 13 december 2010. Er werd met
verschillende verantwoordelijken van de mogelijke financieringskanalen
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gesproken en ook vertegenwoordigers van de Federale en de Vlaamse
kabinetten. Op 25 mei 2010 voerde burgemeester Termont samen met
schepen Balthazar en uw dienaar een gesprek met de ambassadeurs van
Roemenië, Bulgarije en Slowakije. Bij de aanvraag voor de verlenging van het
project vrijwillige terugkeer voor 2011 in het kader van het Europees
terugkeerfonds werden bijkomende middelen gevraagd voor ontwikkeling van
een digitaal platvorm en de uitbreiding van het contactpunt Integratie. Op 10
februari 2011 vond een bespreking plaats van de financieringsmogelijkheden
met de medewerkers van de Directorate-General Regio, uiteraard van de
Europese Unie.
Ook de Commissie Urbiscoop agendeerde de burgemeester de problematiek
van ‘de onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van de inwijkelingen uit
Midden- en Oost-Europa in de steden van de Benelux en de aangrenzende
regio’s’. De Commissie Urbiscoop handelt over het Stedelijk Beleid van de
Benelux en de aangrenzende regio’s. Dit zal leiden tot een hoogambtelijke
bijeenkomst op 7 juni 2011, waar het thema besproken zal worden met de
regionale, federale en/of nationale overheden van de 3 betrokken landen en
de Europese instellingen. Op aangeven van o.a. burgemeester Termont in het
Executive Committee van Eurocities werd een Eurocities Task Force on Roma
Inclusion opgericht, waarvan Gent het voorzitterschap waarneemt. De kick offvergadering vond plaats in Gent op 24 en25 maart 2011). De doelstellingen
zijn daar, excuseer mij, nu moet ik even in het Engels overgaan want dat is
blijkbaar een vergadering die in het Engels doorgaat:
o
o
o
o
o

exchange of good practice on Roma inclusion through peer reviews
influencing EU policy with regard to non-discrimination (in countries
of origin) and management of intra-EU migration
building partnerships with regions of origin for better migration
management
securing funding for cities for Roma inclusion and helping cities to
prepare future proposals (ESF, ERDF)
communicating city perspective on Roma inclusion to EU
institutions

Op 6 april 2011 vertegenwoordigden ambtenaren van de Integratiedienst in
Den Haag de stad Gent en Eurocities op een bijeenkomst van het European
Foundation Centre, een overkoepeling van privéstichtingen die ook projecten
i.v.m. Roma financieren. Op 31 mei 2011, en dat is dan iets in de toekomst
uiteraard, neemt de burgemeester deel, als spreker, aan een ‘conference’ die
georganiseerd wordt onder het Hongaars voorzitterschap, maar dat er nog
maar een voorlopig programma is maar waar dat hoe dan ook de
burgemeester het probleem zal aankaarten.
Op 11 februari 2011 had ik een gesprek met de heer Freddy Roosemont,
directeur-generaal van DVZ. De burgemeester heeft het gesprek ongeveer
een maand later gehad maar de uitkomst van één en ander is hetzelfde, één,
DVZ is akkoord om de capaciteit van de juristen te gaan verhogen zodanig dat
de nodige beslissingen goed gemotiveerd en geargumenteerd kunnen
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genomen worden, twee DVZ is akkoord voor de detachering van een
ambtenaar van DVZ naar de Stad Gent om de dienst Bevolking en de politie
bij te staan in de coördinatie van hun contacten met DVZ, drie, Freddy
Roosemont heeft toegezegd van ook een ontradingscampagne in Bulgarije te
gaan financieren dus uiteindelijk, wat het aspect verblijf, is meneer Freddy
Roosemont ons contactpersoon weze op ambtelijk niveau, toch op hoog
ambtelijk niveau voor deze problematiek.
Op 31 maart 2011 had ik ook een gesprek met de heer Julien Van Geertsom,
voorzitter van het directiecomité van de POD-MI, waarbij de heer Van
Geertsom mij heeft meegedeeld, op ons aandringen, dat er tot een
samenwerking zou overgegaan worden tussen enerzijds de POD MI, die de
informatie heeft over diegene die leefloon krijgen en anderzijds DVZ. In
hetzelfde gesprek werd gesteld dat de POD MI een helpdesk ‘Roma’ zal
opstarten die erop gericht is om aan subsidiehunting te doen. Subsidiehunting
om ons toe te laten om een financiering te bekomen hetzij naar terugkeer,
hetzij subsidies te gaan aanmoedigen om mensen lokaal te helpen zodanig
dat ze daar blijven wat de beste oplossing is. Derde mogelijkheid van
subsidiehunting om ons extra middelen te verlenen om hier aan opvang te
doen en de zaken in een goed kader te gaan begeleiden.
Daarnaast werd door de stad een taskforce opgericht en zijn er tal van
werkgroepen, overlegvergaderingen en samenwerkingsverbanden, zoals de
Werkgroep Midden- en Oost-Europese migranten bij de Vlaamse administratie
waarin Gent vertegenwoordigd wordt door de Integratiedienst, multidisciplinaire werkgroep met de verschillende departementen (werk, onderwijs,
huisvesting). Dat is de werkgroep van minister Bourgois die uiteindelijk geleid
heeft tot zijn nota. We hebben ook het samenwerkingsverband binnen de
Beneluxcommissie de zgn. Urbiscoop, die ik al vermeld heb en die resulteert
in een hoogambtelijke conferentie op 7 juni waarbij de verschillende
beleidsniveaus zowel Vlaams, Federaal en de Europese Unie aanspreekbaar
zullen zijn voor de lokale overheden. De bilaterale overlegmomenten inzake
de aanpak van IEM met de stad Rotterdam, aanpak van overlast, aanpak van
misbruiken, enz. Bij het eerste overleg werd ook het kabinet Bourgeois
betrokken, vandaar de methodiek rond ketenmanagement in zijn Romaplan.
Verschillende formele en informele contacten, en dan kom ik naar de naam
van diegene die op Europees niveau verantwoordelijk is, met de DirectorateGeneral for Regional Policy, mr. Aleikos Tsolakis over EU-fondsen voor de
aanpak van de gevolgen van IEM in de oude lidstaten.
Gent, de Integratiedienst van Gent trekt de taskforce ‘Roma inclusion binnen
Eurocities’, met als doel methodieken uit te werken, fondsen te vergaren en
een politiek standpunt te kunnen brengen vanuit een groep van Europese
steden, dat zijn niet de minste Berlijn is daar bij, , Rome, Barcelona, Lille,
Munchen en Stockholm.
En als voorzitter van deze taskforce zit de stad Gent ook aan bij het ‘Forum for
Roma inclusion’ binnen het European Foundations Centre, dat is een
overkoepelend orgaan voor 200 internationale stichtingen waar oa. Koning
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Boudewijnstichting aanwezig is). De voornaamste stichtingen daarbij zijn de
Freudenberg Stiftung, een ganse uitleg.
Het thema ‘early childhood development’ werd door het Belgisch
voorzitterschap ook hoog op de agenda geplaatst door staatssecretaris
Courard. Dit thema wordt overal naar voor geschoven omwille van de
holistische visie die hierin kan worden vertaald, en bovendien weet u dat er
een POC is opgericht, een permanent overlegcomité in de schoot van de Stad
Gent waar zowel het OCMW als diverse stadsdiensten zijn aanwezig om de
problematiek verder te begeleiden en ook te vertalen naar zowel het Vlaamse
niveau als het federale niveau.
Ik denk dat uit deze oplijsting blijkt dat er inderdaad al heel wat initiatieven
genomen zijn naar de hogere overheden om één en ander te begeleiden op
een correcte manier.
De h. Bauwens
Ik dank u voor uw omstandig antwoord, ik heb u niets te verwijten, ik vraag
maar juist wat concreet werd gedaan en ik ben niet van advies voorzien van
de zogenaamde blogger die ik totaal niet ken. Ik ben niet thuis op die markt, ik
houd mij daar niet mee bezig, dus ik heb geen tijd.
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