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Aam\'ezig: 

Verontschuldigd : 

Uirtreksel uit het re!'!ister van de no tulen van de Gemeenteraad 

Michel Eylenbosch, Voorziuer van de Raad; 

Françoise Scbepmans, Burgemee.1·ter; 

Ahmcd El Khannouss, Sarah Turine, Patticia Vandc Macle, Abdelkarim Haouari, Karim Majoras. Jan Gypers, Ann 

Gilles-Goris, Olivier Mahy, Annalisa Gadaleta. Sc!Jepenen : 

Christian Magérus, ]amal Ikazban, Abdellah Achaoui. Houria Ouberri, Moltmtntmdi Cltaltid, PTt:m:: 

VLIIncuiCJi. Paulette Piquard, ]amel Azaoum. A met Gjanaj, Jcf \',til D<tmmc, IEintdij<t El IL~Mji. Olivid P'tito. Dina 

Bastin, Danielle Evraud, Lhoucine Aï! Jeddig. Dirk De Black, Dirk Berckmans, Michaël Vossaert, Nader 

Rckik, Farida Tahar, Hassan Rahali. Shazia Manzoor, 'f.mia Dckcas, Georges Van Leeckwyck, Leonidas 

Papadiz, tiicolc Lindus-Dubocc<tgc, Roland Vandenhove, Laurie Carême-Palanga, Youssef Lakhloufi, Khadija 

Tamditi, Hassan Ouassari, Gemeenteraadsfeden ; 

Jacques De \Vinne, Secretaris van de Raad. 

Badia El Belghiti. Luc Léonard, Mohamed El Abboudi, Gemeenterat~dsledcn. 

OPENBARE ZITTING V AN 26.02.14 

#Onderwerp : Motie ingcdicnd door Mijnheer De Block betreffende de uitsluiting uit de werkloosheid.# 

Algemeen Secretariaat 

DE RAAD. 

Ovcnvcgende dat de uitsluiting van 50 000 personcn, die recht hebben op de inpassingsvcrgocding van de werklooshcidsverzekering, aanzienlijk 

het levcnsniveau van licntalkn Juizcndcn Bclgen gaat venninderen ; 

Ovcrwcgcnde clat hel bij de/.<;; uits!uiling op ons grondgcbied om nagenoeg 700 pers onen gaat[ Il ; 

Overwegende dm hel aantal personen onder de armoededrempel in onze': gemeente toeneemt (tot 57 % van de Molenhekenaars volgens de 

synthctischc armoede-indcx!2.1J en dalll1en niet in deze zin kan doorgaan; 

OverwegcnJc dat dit zalnccrkomen op bijna 700 personcn méér, die aanzienlijke moeilijkhcden zu!lcn onc!ervinc!en om te (ovcr)leven, ingevolge 

deze hervorming van de inpassingsvergoeding ; 

OverwegenJe Jat de uits!uiting van nagenoeg 700 personen uît de wcrkloosheid een forse clamper za! zctten op de sociale samenhang in onze 

gemeente; 

Overvvegende dat de trans fer van de werkloosheid mmr hel OCMW sociale aehtemitgang betekenl, aangczicn hct OCMW niet door de sociale 

zckcrheid wordt gefinancierù : 

Overv.,regende dat duizenden samenwonenden wiens partner werkt, geen inknmen zullen ontva.ngen a!s :œ uitges!oten worden van de 

werklooshcid ; 

Overwegende dat we geen enkele schriftelîjke en harde garantie hebben betreffende de financiële compensaties waar·in door het federaal niveau 

zou worùen voorzien om de bijkomende kosten te compenseren die geldcn voor het OCMW ; 

Overwegende dar het OCMW qua budget a! wordt geconfronteerd met aanzicnlijke moeilijkheden, en de gemecntclijke dotatie aan het OCMW 

voortdurend toeneemt : 

Overwegende dat de gemeenle al in hoge mate door de erisis wordt getro/Ten, en we ccn nieuwc sociale catastrofe best kunncn missen; 

BESLUJT, 

Enig artikel : 

Gel et op de vcront11JStende toestand waarvan heel wat werkzoekenden op 1 januari 2015 getuigc zullen zijn, mandatee11 Je gemeenleraad de 

voorzitter van het OCMW. in naam vru1 de gemeenteraad, om bij de federale regering de bekommernissen van de Mo!enbekenaars te ventileren 

zoals ze tijdens hel debat in de gemeenteraad van 26 februari 2014 werden uiteengczct. 

[1] raming op basis van de cijfers van de leden van de fGTB, door het extrapoleren naar andere vakbonden en de CAP AC 

[2J Voor deze index wordt uitgegaan van 138 afgewogen variabelen, die betrekking hebbcn op zeer uiteenlopende domeinen, zoals de tocgang tot 

medische zorg, de voorzieningen op huishoudelîjk vlak, het statuut van het woninggebruîk, de problemen op het vlak van betaling, deelname aan 

het sociaalleven, enz. l www .am10edebestrijding.bej 

De Raad keurt hel voorstel van de beraac!slaging goed. 

34 stemmcrs : 34 positieve stemmen. 



(get.) De Secrelaris van de Raad, 

J acqucs De Win ne 

V ANWEGE DE RAAD : 

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AfSCHRIFT: 

Sint-Jans-Molenbeek, 04 maart 2014. 

OP LAST: 

(get.) De Voorzitlcr van Je Raad. 

Michel Eyk:nbosch 


