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Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Interpellatie van de heer André du Bus betreffende de maatregelen die voorzien moeten
worden in het kader van de mogelijke opvang van oorlogsvluchtelingen#
Openbare zitting

Secretariaat
Mijnheer de burg emeester,
Het pro bleem van de o o rlo g svluchteling en in Syrië breidt zich uit en dat heeft g evo lg en vo o r alle po litieke bestuursniveaus
in o ns land: het federaal niveau, de pro vincies, de g ewesten, de g emeenschappen. En o o k het g emeentelijke niveau krijg t
ermee te maken.
Er zijn niet alleen de pro blemen in verband met huisvesting waarvo o r o plo ssing en g ezo cht mo eten wo rden, maar o o k
pro blemen in verband met maatschappelijke integ ratie, het leren van de taal, o nderwijs vo o r de kinderen,
g ezo ndheidsno den, g eleidelijke integ ratie van de vo lwassenen in een pro fessio neel weefsel.
Het is o pmerkelijk te zien dat er al heel wat burg erinitiatieven spo ntaan o p po ten g ezet werden o m die mensen die het
vluchteling enstatuut aanvrag en, te helpen.
Onze g emeente heeft, nu al neg en jaar, het ho o fd mo eten bieden aan de o pvang van vluchteling en do o r lo kalen van het
vo o rmalig e ziekenhuis van het OCMW dat to en niet meer in g ebruik was, ter beschikking te stellen.
Mijn vraag is o f dit o nderwerp al aang esneden werd do o r het co lleg e, o f er al specifieke vrag en kwamen van de federale
o verheid aan o nze g emeente, o f er zich inwo ners g emeld hebben bij de g emeente o m hulp aan te bieden – zo als dat in
andere g emeenten al het g eval is -, o f er co ncrete en o peratio nele antwo o rden g eg even werden. Dit zo nder de pro blemen
te vermelden waaraan het OCMW, waaro p o nvermijdelijk en structureel een bero ep g edaan zal wo rden, het ho o fd zal
mo eten bieden.
Ik denk o o k aan het rijke verenig ing sleven in o nze g emeente dat actief zo u kunnen deelnemen aan de o plo ssing en die
g ebo den mo eten wo rden aan deze nieuwe vluchteling en, aan het so ciale co hesiepro g ramma dat zich zo u kunnen aanpassen
aan deze nieuwe situatie, aan de ro l dat het cultureel centrum kan spelen o m een uitdrukking splaats aan te bieden die vaak
no dig is o m te praten o ver wat er g ebeurd is, aan de scho len die snel g eco nfro nteerd zo uden kunnen wo rden met te veel
inschrijving en, aan de raadpleg ing en bij het ONE die vo o rzien zullen mo eten wo rden, aan de extra wo ning en die g evo nden
zullen mo eten wo rden, aan de info rmatie die de bevo lking mo et krijg en… Deze lijst is no g lang niet vo lledig . Maar het
g eheel o mvat zo veel uitdag ing en die, ten minste vo o r so mmig e, financiële steunen zo uden kunnen zo eken via een o ntwerp
dat neerg eleg d wo rdt bij de ministers die betro kken zijn bij de verschillende o nderwerpen.
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Om een lang verhaal ko rt te maken, is mijn vraag ho e de g emeente zich vo o rbereidt o m een deel van deze vluchteling en o p
te vang en.

De raad hoort de interpellatie.
33 stemmers : 33 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 september 2015
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Christian Debaty

Vincent De Wolf
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