TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

Betere ondersteuning voor de regie en realisatie van een lokaal
integratiebeleid

Hoort bij strategisch

SD3: samenleven in diversiteit

dossier
Korte omschrijving

De Vlaamse gemeenten verkleuren. De maatschappelijke
uitdagingen worden groter voor steeds meer gemeenten.
Voor de realisatie van het Vlaams integratiebeleid zijn de lokale
besturen een belangrijke partner. Maar ook federale niveau heeft
impact op de lokale besturen. Het lokale bestuursniveau is het
best geplaatst om knelpunten te detecteren, prioriteiten te bepalen
in afstemming met het algemeen beleid van de gemeente of stad
en mee een inclusieve aanpak te stimuleren. Ze worden hierin
ondersteund door maatregelen binnen alle Vlaamse
beleidsdomeinen en een ondersteuningsaanbod
vanuit een integratiesector. Voor deze opdracht en regierol is een
betere erkenning en ondersteuning nodig, opnieuw van alle
beleidsdomeinen.

Wat ?
De Vlaamse gemeenten verkleuren. De maatschappelijke uitdagingen worden groter voor
steeds meer gemeenten.
Hoe ?
Het uitgangspunt is en blijft dat alle overheden de lokale besturen maximaal dienen te
ondersteunen voor opdrachten en decentraliseren van bevoegdheden.
Op federaal vlak vertaalt dit zich in volgende verwachtingen:
-

Erkenning en ondersteuning voor de dienstverlening aan vreemdelingen, zie
Technische Fiche ‘De rol van de lokale besturen bij de opvang van verzoekers
internationale bescherming (voordien asielzoekers) en lokale dienstverlening aan
vreemdelingen’

Op Vlaams niveau vertaalt dit zich in volgende verwachtingen:
-

Vlaanderen stelt dat gemeenten een cruciale rol spelen bij het integratiebeleid in
ons land. 57 gemeenten worden vandaag via het gemeentefonds gesubsidieerd
voor de uitvoering van een lokaal integratiebeleid. Heel wat gemeenten willen ook
een lokaal integratiebeleid voeren, maar worden niet financieel ondersteund.
Onderzoek van OESO wijst erop dat het vooral de lokale besturen zijn die de
gevolgen van de migratie voelen.

-

De verscheidenheid naar migratieherkomst verschilt tussen en binnen gemeenten,
meer maatwerk in ondersteuning en financiering is noodzakelijk.
Inzetten op intergemeentelijke samenwerking rond integratiebeleid is zeker zinvol
voor de kleinere gemeenten die starten met een lokaal integratiebeleid.

-

Versterken van de regierol lokale besturen. Het ontbreekt de lokale besturen aan
doorzettingsmacht om hun lokale regie uit te voeren. Heel wat actoren worden
Federaal (bv. opvang van verzoekers van internationale bescherming) of Vlaams
aangestuurd (onderwijs, werk, welzijn). (Zie technische fiche Lokale regie).

-

Meer gemeenten die inzetten op lokaal integratiebeleid, betekent ook nood aan
meer ondersteuning van het Agentschap Integratie en Inburgering. Dit impliceert
dat het Agentschap voor haar ondersteuningstaak naar lokale besturen moet
worden versterkt.

Effect ?
Inzetten op een meer en betere ondersteuning van de lokale overheid zal resulteren in het
beter bereiken van de doelstellingen van het Vlaamse integratiebeleid:
- de zelfstandige en evenredige participatie van de personen van buitenlandse herkomst;
- de toegankelijkheid van alle voorzieningen voor iedereen, en meer specifiek voor de
personen van buitenlands herkomst;
- een actief en gedeeld burgerschap van eenieder;
- het versterken van sociale samenhang.
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