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Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Interpellatie van de heer Arnaud Van Praet, ter attentie van dhr. Rik Baeten, schepen van
Sociale Cohesie, over de gemeentelijke initiatieven rond de hulp aan en de opvang van migranten.#
Openbare zitting

Secretariaat
Mijnheer de vo o rzitter,
Mijnheer de schepen van So ciale Co hesie,
Beste co lleg a’s,
Mijn interpellatie lig t in de lijn van een mo eilijk actueel o nderwerp dat al verschillende maanden de Euro pese
beleidsverantwo o rdelijken en alle lidstaten mo biliseert in het kader van de dramatische situaties in landen als Syrië en Irak.
Die verplicht duizenden mensen erto e in balling schap te g aan o m te o ntko men aan de g ruweldaden van de o o rlo g en breng t
een van de g ro o tste mig rantencrisissen sinds de Tweede Wereldo o rlo g met zich mee.
Het Euro pees Ag entschap vo o r het beheer van de o peratio nele samenwerking aan de buiteng renzen van de lidstaten van de
Euro pese Unie (Fro ntex) schat dat er tijdens de eerste 8 maanden van 2015 500.000 mensen g eteld werden aan de
buiteng renzen van de Euro pese Unie.
Naar aanleiding van deze mig rantencrisis en de menselijke drama’s die ermee g epaard g aan, is de Euro pese Unie diep
bedro efd. Ze pro beert o m een mig rantenag enda o p te stellen en meer recent no g een plan o m de mig ranten o nder haar
lidstaten te verdelen. Sinds ko rt duiken er hier en daar weer g renzen o p.
In Belg ië kwamen al duizenden mig ranten to e. In juli werden bijna 3.000 asielaanvrag en ing ediend, in aug ustus o ng eveer
4 .600. De o verheid pro beert o p een menselijke en pro g ressieve manier te reag eren o p de vluchteling enstro o m do o r,
steeds nieuwe, o pvang plaatsen te o penen en do o r extra middelen in te zetten vo o r de behandeling van de asielaanvrag en.
Ho ewel de humanitaire en mig ratiecrisis waarmee o ns land g eco nfro nteerd wo rdt waardig aang epakt wo rdt, kunnen we niet
neg eren dat er o p enkele kilo meters hiervandaan spo ntaan een no o dkamp o pg ezet werd. Een systeem van vo o ro nthaal
g eo rg aniseerd do o r de federale o verheid, o nder bescherming van het Ro de Kruis, biedt een alternatief aan zij die dat
wensen.
Het belang dat beo o g d wo rdt met het vo eren van het debat in deze g emeenteraad, o p niveau van de g emeente, is o m o p de
ho o g te te zijn van mo g elijke initiatieven o m mee te werken aan de hulp aan en de o pvang van vluchteling en.
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Het beo o g t o o k o m vo o ruit te lo pen o p de mo bilisatie die, mo rg en, betrekking zal hebben o p alle o verheden die, nadat ze
kandidaat-vluchteling en o pg evang en hebben, zullen mo eten meewerken aan de integ ratie van heel wat van hen die erkend
zullen wo rden als po litiek vluchteling o f tijdelijk beschermd zullen wo rden. De Gemeenschappen en de Fédératio n-Wallo nieBruxelles zullen de ko mende maanden in de eerste rij staan: huisvesting , o nderwijs van de kinderen, tewerkstelling en
to eg ang to t g ezo ndheidszo rg en, enz.
In dat o pzicht zullen de lo kale o verheden, zo als de g emeenten en het OCMW, o o k hun plaats hebben in het kader van een
o ptimale integ ratie van de vluchteling en, o f dat nu binnen het kader van een bestaande vo o rziening is, zo als LOI, o f o p
eig en initiatief. Het zo u o o k interessant zijn o m o p de ho o g te te zijn van eventuele vrag en die ho g ere o verheden al
g efo rmuleerd zo uden hebben aan de g emeenten en het OCMW.
Indien u mij ten slo tte to estaat, mijnheer de vo o rzitter, mijnheer de schepen, zo u ik u willen uitno dig en o m de verschillende
mo g elijkheden te o nderzo eken die het o nze g emeente mo g elijk zo u mo eten maken o m mee te werken aan de po litieke
o pvang waarvan o ns land de laatste maanden het vo o rbeeld g af en o m, o p o ns niveau, mee te kunnen werken aan de
integ ratie van vluchteling enfamilies.

Ik dank u.
Arnaud Van Praet
Fractieleider LB (MR)

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,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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