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Saïd AHRUIL, Hassan ASSILA, Estela COSTA, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 07.05.20

#Onderwerp : Motie voorgesteld door de groepen Lijst van de Burgemeester, Ecolo-Groen en PTB*PVDA
met betrekking tot de ernstige gevolgen van de gezondheidscrisis over de situatie van het OCMW, de
onzekere werknemers en mensen zonder papieren, en over de manieren om dit te verhelpen.#

Openbare zitting

Vergaderingen

Motie over de ernstige gevolgen van de gezondheidscrisis op de situatie van de OCMW's, werknemers met
onzekere banen en mensen zonder papieren, en op de manier om die aan te pakken
 
 
Ingediend door de fracties Ecolo-Groen, Lijst van de Burgemeester en PTB*PVDA
 
 
Overwegende de ontwikkeling van een sociale crisis als gevolg van de gezondheidscrisis;
 
Overwegende dat de Covid 19-crisis en de inperkingsmaatregelen het onmiddellijk stilleggen van hele sectoren van de
formele maar ook informele economie tot gevolg hadden;
 
Overwegende de sluiting van de zogenaamde niet-essentiële winkels sinds bijna twee maanden en de annulering van
alle culturele en artistieke evenementen die ernstige gevolgen hebben voor duizenden werknemers met een statuut
dat sowieso al onzeker is;
 
Overwegende het groeiend aantal gezinnen en alleenstaanden die een deel of hun volledige inkomen hebben verloren;
 
Overwegende de maatregelen die door de verschillende regeringen zijn genomen - het moratorium op de uitwijzingen,
de verlenging van de winterperiode - die weliswaar zinvol zijn maar onvoldoende om de situatie van ontreddering
waarin gezinnen en alleenstaanden zich bevinden het hoofd te kunnen bieden;
 
Overwegende het feit dat de gezondheidssituatie en de collectieve uitdaging van de coronamaatregelen waarmee alle
inwoners van onze gemeente momenteel te maken hebben, een identiek antwoord voor iedereen, ongeacht hun
administratieve situatie, vereisen;
 
Overwegende de motie van 21 december 2017 waarin Sint-Gillis werd uitgeroepen tot solidaire en gastvrije gemeente;
 
Overwegende dat veel actoren in de gemeente Sint-Gillis zich inzetten om mensen zonder verblijfsvergunning te
helpen;
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Overwegende dat de gemeente Sint-Gillis heeft besloten de bevelen om het grondgebied te verlaten (BGV) afgegeven
door federale overheid, en ook de schrappingen tijdens de pandemie niet toe te passen;
 
Overwegende dat personen zonder verblijfsvergunning toegang moeten hebben tot mondmaskers, screening en
tracing, op dezelfde manier als de gehele bevolking, en zonder het risico op doorverwijzing naar de Dienst
Vreemdelingenzaken;
 
Overwegende dat de regularisatie van deze mensen die al in onze gemeente wonen en werken, hen in staat zal
stellen om toegang te krijgen tot ons systeem van sociale bescherming rekening houdend met de covid-19-pandemie
en om op termijn te kunnen genieten van een reguliere job, toegang tot huisvesting of een volledige schoolloopbaan
voor hun kinderen, wat dus ook de volledige samenleving ten goede komt;
 
Overwegende de toenemende armoede van deze werknemers met onzekere banen en mensen zonder papieren, en
het risico op overmatige schuldenlast en uitsluiting op lange termijn;
 
Overwegende ten slotte dat de gelijkheid van eenieder, die een essentieel fundament van onze samenleving vormt en
onmisbaar is voor het voortbestaan ervan, in deze periode van gezondheidscrisis nog meer in het gedrang komt.
 
Besluit:
 

De federale overheden te vragen om het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas uit te breiden en het Gas-
en elektriciteitsfonds te herfinancieren;
 

De federale overheden te vragen om de OCMW's van het land te ondersteunen door het leefloon terug te
betalen voor 90% (i.p.v. 70%), zodat die kunnen ingaan op de dringende noden op het terrein;
 

De federale overheden te vragen om zolang de coronamaatregelen gelden (en zolang activiteitssectoren
stilliggen, de scholen dicht zijn en er dus geen schoolmaaltijden zijn) automatisch een uitzonderlijke
maandelijkse aanvullende hulp toe te kennen aan alle  begunstigden van sociale uitkeringen
(leefloonbegunstigden, IGO, invaliditeitsuitkering, vervangingsinkomen …);
 

De federale overheden te vragen om alle verwijderingsprocedures of elk verzoek tot het uitreiken van bevelen
om het grondgebied te verlaten op te schorten zolang de coronavirusepidemie duurt;
 

De federale regering op te roepen om de wereldwijde coronavirusepidemie (Covid – 19) als "uitzonderlijke
omstandigheid" te erkennen, zoals vermeld in artikel 9bis van de wet van 15 december 1980, om de situatie van
mensen zonder papieren die al minstens één jaar op ons grondgebied aanwezig zijn te regulariseren, zodat ze
toegang krijgen tot diensten inzake volksgezondheid, sociale uitkeringen, bankrekeningen en tot arbeids- en
huurovereenkomsten.
 

Van de federale regering te eisen om de wet van 15 december 1980 (betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) te wijzigen, door objectieve,
duidelijke en transparante regularisatiecriteria vast te leggen, waarmee de verblijfstitel bepaald in artikel 9bis
van de wet van 15 december 1980 kan worden uitgereikt.  Die criteria moeten door een onafhankelijke
commissie worden toegepast binnen het kader van een unieke en structurele procedure.
 

De gewestelijke overheden te vragen om de capaciteit van het inburgeringstraject te verhogen en de
budgetten vrij te maken die in verhouding staan tot de uitdaging, om bij te dragen aan de socio-professionele
inschakeling van nieuwkomers;

32 stemmers : 29 positieve stemmen, 3 negatieve stemmen.
Nee : Victoria DE VIGNERAL, Celi RODRIGUEZ, Marc NAETHER.
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De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER

  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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