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Openbare zitting van 26.01.2015

Interpellatie van Mv. Kathy Mottet betreffende het interconvictioneel platform
Mijnheer de burgemeester,
De recente gebeurtenissen hebben ons op gewezen dat het beheer van het ‘harmonieus samenleven’ en
het respect voor het anders zijn meer dan ooit prioritair zijn voor onze maatschappij.
Vorig jaar al pleitte onze groep voor de oprichting van een interconvictioneel platform. Een eerste
werkvergadering in dit verband vond plaats onder leiding van schepen De Marcken de Merken.
Wij zijn zo vrij om er bij u op aan te dringen dat u erop toeziet dat het werk van deze groep onverwijld
voortgezet wordt opdat wij de elementen in het voorstel van resolutie dat wij ingediend hebben in
overweging kunnen nemen en opdat dit platform zo snel mogelijk resultaat kan boeken in Etterbeek.
Dank bij voorbaat.

Mijnheer de burgemeester geeft het woord aan de heer Es:
“Ik heb uw interpellatie over het interconvictioneel platform met veel aandacht gelezen. Ik ben bezig met
kennis te nemen van alle dossiers waarvoor ik bevoegd ben. Het spreekt voor zich dat we de
vergaderingen over dit interconvictioneel platform zullen voortzetten. Ik zal niet nalaten een vergadering
te beleggen eind februari. Ik wijs er tevens op dat de goede werking hiervan vereist dat alle actoren nauw
samenwerken en een grote openheid van geest tonen. Ik zal het onderzoek van de kandidaturen met veel
aandacht volgen.”
De heer Arnaud van Praet legt uit dat de vergadering van de maand december zeer productief was. Hij
herinnert eraan dat de vertegenwoordigde politieke fracties zich ertoe verbonden hebben om ideeën aan
te dragen bij de schepen om de gesprekken te kunnen voortzetten op basis van meer concrete voorstellen.
Mevrouw Mandaila legt uit dat de eerste vergadering vruchtbaar was en vraagt dat de tweede
vergadering spoedig zou plaatsvinden want er is vraag naar. De FDF‐fractie zal zeker met tastbare
voorstellen komen tijdens deze vergadering.
Mevrouw Servais heeft verslag uitgebracht over de eerste vergadering bij Ecolo, maar deze wekte weinig
belangstelling op. Hoe kan een gemeente de verantwoordelijkheid opnemen voor iets waarvoor er geen
vraag bestaat? Mevrouw Servais zal een aantal ideeën voorstellen tijdens de volgende vergadering.
Dhr. Buyani zegt dat het platform kan rekenen op de bijdrage van de socialistische fractie.
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