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Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN en mevr. VIVIER, Gemeenteraadsleden.

Voorstel van motie met oog op het reglementeren van bedelarij op het grondgebied van de Stad Brussel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De opstellers van dit voorstel vragen in de eerste plaats aan het College van de Stad Brussel om zijn inspanningen in de strijd tegen
de oorzaken van bedelarij op te voeren. De MR-fractie heeft verschillende voorstellen gedaan in die richting om de maatregelen van
het College op dit gebied aan te vullen.

Op basis van studies, beleidsmaatregelen van andere steden, ontmoetingen met verenigingen die op dit gebied actief zijn en met
comités van bewoners en handelaars, vragen de opstellers van dit voorstel aan het College van de Stad Brussel om, op zijn
grondgebied en binnen het kader van zijn bevoegdheden, enerzijds de strijd tegen het georganiseerde bedelen en de netwerken waarin
mensen worden uitgebuit door bedelen, zoals omschreven in de artikelen 433ter en 433quater van het strafwetboek, op te voeren en
anderzijds het bedelen te reglementeren. Sommige maatregelen kunnen op korte termijn door het College worden getroffen, andere
vereisen andere studie.

MOTIE:

DE GEMEENTERAAD VAN STAD BRUSSEL,

Gelet op het Algemeen politiereglement dat gemeenschappelijk is voor de 19 Brusselse gemeenten;

Bedelen is sinds 1993 niet langer een misdrijf, maar wel strafbaar sinds de inwerkingtreding van de Wet op de mensenhandel van 10
augustus 2005;

Gelet op de verwerping van het voorstel van motie van de MR om 50 leegstaande openbare woningen beschikbaar te stellen in het
kader van een "Housing First" programma tijdens de Gemeenteraad van 11 januari 2021;

Gelet op het advies van de Raad van State van 6 januari 2015 (nummer 229.729), dat ertoe strekt bepaalde aspecten van het Naamse
bedelplan ongedaan te maken;

Overwegende dat, in bepaalde handelswijken, heel wat bedelaars de vrije doorgang van voorbijgangers belemmeren, vooral op
drukke momenten, en/of de openbare orde verstoren door hun dronken of agressief gedrag;

Overwegende de openbare verklaring van de burgemeester van de Stad Brussel waarin hij het probleem van dakloze en bedelende
Roma erkent;

Overwegende dat dit bedelen een subjectief gevoel van onveiligheid kan teweegbrengen en het verloop van sociale en vooral
commerciële activiteiten kan verstoren;

Overwegende dat deze situatie vooral op bepaalde plaatsen tot verstoringen van de openbare orde leidt;

Overwegende de noodzaak om bedelaars en daklozen naar de passende begeleidingsdiensten te leiden;

Overwegende de problemen in verband met bedelarij door kinderen in de grote steden van België sinds het begin van de jaren 1990;
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Overwegende dat daarom het aantal bedelaars dat per plaats wordt toegelaten, beperkt moet worden;

Overwegende dat een dergelijk beleid door de gemeente Etterbeek wordt gevoerd en zeer positieve resultaten oplevert;

Overwegende de ervaringen en de politieke projecten uit het verleden waaruit we inspiratie kunnen putten, zoals de maatregelen die
door de stad Luik, de stad Namen en de stad Charleroi getroffen werden;

Verzoekt het College van de Stad Brussel om :

- Het beleid in de strijd tegen de oorzaken van bedelarij op te voeren;

- De strijd tegen het georganiseerde bedelen en de netwerken waarin mensen worden uitgebuit door bedelen zoals
omschreven in de artikelen 433ter en 433quater van het strafwetboek op te voeren. In dit specifieke geval aan de Politie te vragen ten
aanzien van kinderbedelarij een nultolerantiebeleid te voeren, met name door de politie te vragen systematisch de papieren en
verblijfsvergunningen te controleren van mensen die met kinderen bedelen. Het doel is te herinneren aan de leerplicht van kinderen
in België en ervoor te zorgen dat deze kinderen niet worden overgeleverd aan mensenhandel en uitbuiting.

- Het bedelen op zijn grondgebied te reglementeren.

- Het Politiereglement te wijzigen om het aantal bedelaars in de volgende handelswijken te beperken tot een bepaald aantal
op dezelfde as of op hetzelfde plein. De hierboven bedoelde wijken zijn de volgende:
        - 2 op de Maria-Christinastraat;
        - 2 op de Frans Vekemansstraat;
        - 4 op de De Wandstraat;
        - 4 op de Houba de Strooperlaan;
        - 4 op de Nieuwstraat, Muntplein en Kleerkopersstraat;
        - 4 op de Grasmarkt, Kiekenmarkt, Bergstraat, Magdalenasteenweg, Infante Isabellastraat;
        - 4 op de Louizalaan (vanaf het Joseph Poelaertplein tot aan de Baljuwstraat);
        - 4 op de Louizalaan (vanaf de Baljuwstraat tot aan de Lloyd Georgelaan);
        - 2 op de Waterloolaan;
        - 2 op de Gulden Vlieslaan (voor het gedeelte op het grondgebied van de Stad Brussel);
        - 4 op de Zavelwijk (Grote Zavel, Zavelstraat, Bodenbroekstraat, Sint-Annastraat, Minimenstraat, Joseph Stevensstraat,
Rollebeekstraat, Lebeaustraat);
        - 4 op de Blaesstraat en het Vossenplein;
        - 2 op de Hoogstraat;
        - 4 op de Beenhouwersstraat en Grétrystraat;
        - 4 op de Baksteenkaai en Brandhoutkaai;
        - 4 op de Stalingrad-Lemonnier wijk (Stalingradlaan, Lemonnierlaan, Doornikstraat, Rouppeplein, Fonteinstraat);
        - 4 op de Anspachlaan en De Brouckereplein;
        - 3 op de Beursplein, Henri Mausstraat en Beursstraat.

- De Bruciteam- en politieteams op te leiden om bedelaars systematisch door te verwijzen, in het kader van de hierboven
toegestane contacten en indien de situatie het toelaat, naar verenigingen die op dit gebied actief zijn. Aan de bedelaar zal met name
een lijst worden verstrekt van de belangrijkste sociale diensten die op het grondgebied van de gemeente werkzaam zijn.

- Het Politiereglement te wijzigen om de aanwezigheid van bedelaars te verbieden op terrassen van horecagelegenheden, in
de buurt van scholen, geldautomaten, banken en tijdens weekmarkten en specifieke evenementen.

- Het Politiereglement te wijzigen om het eenieder die bedelarij bedrijft of bedelactiviteiten ontplooit, ongeacht of die
persoon al dan niet toelating van de bevoegde autoriteit voor deze activiteit gekregen heeft, te verbieden om:
        - de toegang tot openbare of particuliere gebouwen te belemmeren;
        - vergezeld te worden door een agressief dier;
        - zich bedreigend op te stellen;
        - de doorgang van voorbijgangers te belemmeren;
        - deze activiteit op de rijweg en het fietspad uit te voeren
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- De wijziging van het politiereglement te bestuderen met het oog op de invoering van een roulatiesysteem voor bedelarij per
wijk, waardoor de aanwezigheid van bedelaars tot één dag per week in elke wijk wordt beperkt;

- De mogelijkheid te bestuderen om bedelarij op bepaalde toeristische assen in het stadscentrum te verbieden.

- Een intergemeentelijke werkgroep op te richten, in samenwerking met de Brusselse regering, die belast is met de studie van
de bedelarij en de coördinatie van de acties.

(get.) David WEYTSMAN en Céline VIVIER, Gemeenteraadsleden.
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