
 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

10 aanbevelingen voor een samenhangend lokaal migratiebeleid 

 

 

1. Het gemeentelijk Noord-Zuidbeleid versterkt  de samenwerking met mensen met een 

migratieachtergrond die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking.  Omdat migratie 

oorzaken heeft, investeert de gemeente minstens 0,7% van het gemeentebudget aan 

ontwikkelingssamenwerking.  

 

2. De gemeente voorziet in een passend woningaanbod voor asielzoekers die reeds in de 

gemeente verblijven. Aan wie  erkend is  als vluchteling of een statuut hebben van 

subsidiaire bescherming, verhuurt de gemeente gedurende minimum twee jaar een 

starterswoning om  inburgering en integratie mogelijk te maken.  

 

3. De gemeente voorziet in voldoende permanente opvang, die in alle seizoenen, dag en 

nacht toegankelijk is voor alle dakloze doelgroepen, waaronder  migranten zonder wettig 

verblijf. De opvang is aangepast  aan de specifieke noden van gezinnen met kinderen en 

kwetsbare groepen. Er wordt begeleiding op maat geboden in functie van een duurzaam 

toekomstperspectief. De lokale overheid betoelaagt voor de uitvoering hiervan een  

sociale organisatie. 

 

4. De gemeente moedigt bedrijven aan  in te zetten op een intercultureel en divers 

aanwervingsbeleid. Ze geeft daarin zelf het goede voorbeeld. Bedrijven die kiezen voor 

een  diversiteitsbeleid krijgen voorrang bij het toekennen van gemeentelijke 

overheidsopdrachten. Om de overgang naar de reguliere arbeidsmarkt te 

vergemakkelijken, is het niet nodig dat die migranten die niet aan de bak komen 

opgejaagd worden. Het heeft meer impact  voluit in te zetten  op het verhogen van de 

tewerkstellingskansen van mensen met een migratiegeschiedenis via tewerkstelling door 

art. 60 en de ‘Lokale Diensten Economie’. 

 

 

5. De gemeente maakt van het samenleven in diversiteit een positief speerpunt in alle 

beleidsdomeinen. Ze ondersteunt en betoelaagt initiatieven die daartoe bijdragen, in het 

bijzonder ook zelforganisaties van migranten en vluchtelingen.  De ontmoeting en dialoog 

tussen de levensbeschouwingen wordt door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd. 

 

6. De gemeente organiseert voor het personeel van de gemeente en de lokale politie  

trainingen ‘omgaan met racisme’. De gemeente ontwikkelt een gemeentelijk actieplan 

racisme. 

 

 

 



 

 

 

7. De gemeente zorgt voor een afspiegeling van de lokale samenleving in alle  advies- en 

participatieraden.  

 

8. Niet-Belgen die gemeentelijk kiesrecht hebben worden actief geïnformeerd zich te 

registreren  voor deelname aan de verkiezingen. 

 

9. De lokale dienst vreemdelingenzaken wordt omgebouwd tot een ‘gemeentelijke dienst 

voor migratie’. Het is een klantvriendelijke dienst met een lage drempel, zowel voor 

mensen mét als voor mensen zonder wettig verblijf. Waar nodig wordt op intergemeentelijk 

niveau een expert vreemdelingenrecht en migratiezaken  toegevoegd aan het 

personeelsbestand. De gemeente investeert ook in toeleiders. Toeleiders zijn 

medewerk(st)er van de gemeente die overal aanspreekbaar zijn om nieuwkomers te 

gidsen naar de gemeentelijke diensten en het gemeentelijk aanbod.  

 

10. De overheid zorgt ervoor dat elk kind en elke jongere (ook zonder wettig verblijf), toegang 

heeft tot een zinvolle vrijetijdsbesteding,  tot basismobiliteit en dat de Kinderrechten 

gerespecteerd worden in alle beleidsdomeinen. Want een kind is een kind.  

 

 

 

Wil je als gemeentebestuur verder met deze uitdagingen aan de slag en wil je graag meer 

weten? Ons uitgebreid achtergronddossier vind je op www.orbitvzw.be1. Wil je hierover met ons in 

gesprek gaan, stuur dan een mailtje naar amos@orbitvzw.be. 

 

Wil je een lokale migratiecoalitie starten om je toekomstig gemeentebestuur te inspireren? Lees 

en download dan onze handleiding. Begeleiding nodig? ORBIT kan 7 lokale migratiecoalities 

coachen. Stuur een mailtje naaramos@orbitvzw.be . 
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