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1.

Goedkeuring verslag 7 februari 2017.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Toelichting publicatie van Couleur Locale (diversiteitscijfers) (toelichting door C.
Huybers, diversiteit en Stephanie Verhoeven, agentschap Integratie &
Inburgering).

Mevrouw de voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Stephanie
Verhoeven, lokaal coördinator Mechelen – Lier, Agentschap Integratie & inburgering.
Mevrouw Verhoeven geeft een toelichting aan de hand van een presentatie, opgeladen in
cobra.
Volgende vragen worden gesteld:
Hans Keldermans: Met betrekking tot gekleurde armoede. Welk zijn de criteria waarop
kansarmoede bepaald worden?
Stephanie Verhoeven: Dat is volgens de definitie van Kind & Gezin en leest deze voor
‘Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende
deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid,
huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die
zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële.’
Hans Keldermans: Dat is toch een behoorlijk subjectief gegeven.

Tine Van Den Brande : Met betrekking tot de leeflooncijfers. Zijn er recentere cijfers
beschikbaar?
Bert Delanoeije: Het zijn personen die hier voorgesteld worden. Een leefloon wordt ook vaak
ontvangen door een gezin, soms een groot gezin.
Hans Keldermans: Mogen de cijfergegevens doorgestuurd worden?
Tine Van Den Brande: Is er een evolutie of hebben we daar geen zicht op?
Stephanie Verhoeven: In april verwachten we nieuwe cijfers van het planbureau. Daarmee
gaan wij aan de slag om deze te verwerken.
Tine Van Den Brande: Is er enig zicht op de effecten van bepaalde beleidsmaatregelen?
Stephanie Verhoeven: Het is geen effectmeting natuurlijk. Dit zijn de naakte cijfers. De
interpretatie is een andere zaak.
Johan De Vleeshouwer: We hadden een discussie over de tabel van gezinnen in kansarmoede.
Kunnen we de absolute cijfers daarvan krijgen aub?
Gert Eeraerts: Die zullen toegevoegd worden in cobra.
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