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2018/019

Vluchteling-studenten in
onze universiteiten

Mevrouw Liliane De Cock, OCMW-raadslid
Beste voorzitter,
Vorige maand lazen we in de krant
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180612_03559441) het pleidooi van
een vluchteling, 18 jaar en uit Syrië gevlucht, om hier aan de universiteit
te mogen studeren. Onderzoek wijst uit dat het niet evident is voor jonge
mensen uit conflictgebied om hier bij ons dan toch de kans te krijgen om
een diploma te halen. Studeren kost geld en gezien er geen sociale context
is, vallen zij voor financiële steun meestal terug op het OCMW. En daar
wringt soms het schoentje.
Ook universiteiten merken dat ze gemotiveerde vluchtelingen soms
verliezen aan het oordeel van het OCMW. “De maatschappelijk assistent
beslist samen met de OCMW-raad of je je leefloon mag behouden als je
gaat studeren” lezen we en ook nog “Vaak willen OCMW’s vluchtelingen zo
snel mogelijk de arbeidsmarkt opsturen”.
We weten dat Gent bij de vluchtelingeninstroom zwaar heeft ingezet op
verschillende terreinen en we weten ook dat ons OCMW groot belang hecht
aan het behalen van een diploma, vandaar onze vragen:
Aan de UGent zouden er 60 vluchteling-studenten ingeschreven zijn.
Hoeveel van hen kunnen momenteel via financiële ondersteuning vanuit
ons OCMW studeren? Hebben we zicht op de ondersteuning van die
studenten, wanneer dat niet via het OCMW gebeurt?
Wordt er samengewerkt met hogescholen en/ of de universiteit om hun
studietraject te faciliteren?
Hoe brengen we een kandidaat vluchteling-student op de hoogte van de
mogelijkheid om te studeren met steun van het OCMW? Hoe maken we de
mogelijkheid om te studeren bij het betrokken middenveld bekend?

Alvast bedankt voor je antwoord,
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De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid,
Beste Liliane,
Erkende vluchtelingen die (verder) willen studeren kunnen beroep doen op
het OCMW voor leefloon net zoals Belgen en onder dezelfde voorwaarden.
Er wordt nagegaan of zij niet (kunnen) beschikken over voldoende
bestaansmiddelen en of ze vrijgesteld zijn van de
werkbereidheidsvoorwaarde om te studeren. Elke situatie wordt individueel
bekeken. Hierbij houdt het OCMW rekening met verschillende elementen:
competenties, intrinsieke motivatie, in het verleden genoten kansen, al dan
niet reeds beschikken over een diploma dat toegang geeft tot de
arbeidsmarkt, enz.
De toekenning van het leefloon zal net zoals bij Belgische studenten
gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke
integratie (GPMI).
Voor personen jonger dan 25 jaar is studeren met behoud van leefloon
expliciet voorzien in de wet. Voor personen ouder dan 25 jaar, kan het
OCMW dit in individuele situaties toch toestaan.
Op 13 juni 2018 waren er 342 actieve individuele dossier van erkende
vluchtelingen tussen 18 en 25 jaar. Hiervan waren er 289
leefloongerechtigd. Van deze 289 leefloongerechtigden waren er 13 in
voltijdse opleiding hoger of universitair onderwijs ingeschreven voor het
schooljaar 2017-2018.
Deze worden door OCMW begeleid bij en/of gericht doorverwezen naar een
voortraject hoger onderwijs, een inschrijving aan een hogeschool of UGent,
de aanvraag van schooltoelagen en studietoelagen hoger onderwijs, de
gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s of de zoektocht naar een
studentenkamer. De kandidaat-student kan ook doorverwezen worden naar
vzw PEP. Daar kunnen jongeren van vreemde herkomst terecht bij coaches
o.a. om te bekijken welke de juiste studierichting voor hen is.
Erkende vluchtelingen (en kandidaat studenten) krijgen via verschillende
kanalen informatie over de mogelijkheid om te studeren met ondersteuning
van het OCMW: via de verplichte inburgeringscursus, via de hoge scholen
en universitaire instellingen, via middenveldorganisaties, via hun eigen
netwerk, via het internet,…
Over de ondersteuning van UGent studenten met vluchtelingenachtergrond
die niet gekend zijn bij OCMW Gent zijn geen details gekend. Ugent en
hogescholen heeft zich echter op de taskforce vluchtelingen steeds
opgesteld als een actor die een ondersteunend beleid naar vluchtelingen
voert.
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Woordelijk verslag van het debat

De heer voorzitter:
Goede avond collega’s. We kunnen het vragenuurtje aanvatten met een
eerste vraag van collega Liliane De Cock in verband met vluchtelingenstudenten in onze universiteiten.
Mevrouw De Cock:
Beste voorzitter, vorige maand lazen we in de krant
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20180612_03559441) het pleidooi van
een vluchteling, 18 jaar en uit Syrië gevlucht, om hier aan de universiteit
te mogen studeren. Onderzoek wijst uit dat het niet evident is voor jonge
mensen uit conflictgebied om hier bij ons dan toch de kans te krijgen om
een diploma te halen. Studeren kost geld en gezien er geen sociale context
is, vallen zij voor financiële steun meestal terug op het OCMW. En daar
wringt soms het schoentje. Ook universiteiten merken dat ze gemotiveerde
vluchtelingen soms verliezen aan het oordeel van het OCMW. “De
maatschappelijk assistent beslist samen met de OCMW-raad of je je
leefloon mag behouden als je gaat studeren” lezen we en ook nog “Vaak
willen OCMW’s vluchtelingen zo snel mogelijk de arbeidsmarkt opsturen”.
We weten dat Gent bij de vluchtelingeninstroom zwaar heeft ingezet op
verschillende terreinen en we weten ook dat ons OCMW groot belang hecht
aan het behalen van een diploma, vandaar onze vragen: Aan de UGent
zouden er 60 vluchteling-studenten ingeschreven zijn. Hoeveel van hen
kunnen momenteel via financiële ondersteuning vanuit ons OCMW
studeren? Hebben we zicht op de ondersteuning van die studenten,
wanneer dat niet via het OCMW gebeurt? Wordt er samengewerkt met
hogescholen en/ of de universiteit om hun studietraject te faciliteren?
Hoe brengen we een kandidaat vluchteling-student op de hoogte van de
mogelijkheid om te studeren met steun van het OCMW? Hoe maken we de
mogelijkheid om te studeren bij het betrokken middenveld bekend?
Alvast bedankt voor je antwoord,
De heer voorzitter:
Beste Liliane, erkende vluchtelingen die (verder) willen studeren kunnen
beroep doen op het OCMW voor leefloon net zoals Belgen en onder
dezelfde voorwaarden. Er wordt nagegaan of zij niet (kunnen) beschikken
over voldoende bestaansmiddelen en of ze vrijgesteld zijn van de
werkbereidheidsvoorwaarde om te studeren. Elke situatie wordt individueel
bekeken. Hierbij houdt het OCMW rekening met verschillende elementen:
competenties, intrinsieke motivatie, in het verleden genoten kansen, al dan
niet reeds beschikken over een diploma dat toegang geeft tot de
arbeidsmarkt, enz. De toekenning van het leefloon zal net zoals bij
Belgische studenten gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor
maatschappelijke integratie (GPMI).
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Voor personen jonger dan 25 jaar is studeren met behoud van leefloon
expliciet voorzien in de wet. Voor personen ouder dan 25 jaar, kan het
OCMW dit in individuele situaties toch toestaan. Op 13 juni 2018 (vrij
recente cijfers) waren er 342 actieve individuele dossier van erkende
vluchtelingen tussen 18 en 25 jaar. Hiervan waren er 289
leefloongerechtigd. Van deze 289 leefloongerechtigden waren er 13 in
voltijdse opleiding hoger of universitair onderwijs ingeschreven voor het
schooljaar 2017-2018. Er waren ook nog veel andere die leefloon hebben
maar die enkel een diploma secundair behaalden. Ik heb het hier enkel
over een hoger of universitair diploma. Deze worden door OCMW begeleid
bij en/of gericht doorverwezen naar een voortraject hoger onderwijs, een
inschrijving aan een hogeschool of UGent, de aanvraag van schooltoelagen
en studietoelagen hoger onderwijs, de gelijkschakeling van buitenlandse
diploma’s waar we aandacht aan besteden of de zoektocht naar een
studentenkamer. De kandidaat-student kan ook doorverwezen worden naar
vzw PEP. Daar kunnen jongeren van vreemde herkomst terecht bij coaches
o.a. om te bekijken welke de juiste studierichting voor hen is. Erkende
vluchtelingen (en kandidaat studenten) krijgen via verschillende kanalen
informatie over de mogelijkheid om te studeren met ondersteuning van het
OCMW: via de verplichte inburgeringscursus, via de hoge scholen en
universitaire instellingen, via middenveldorganisaties, via hun eigen
netwerk, via het internet,… Over de ondersteuning van UGent studenten
met vluchtelingenachtergrond die niet gekend zijn bij OCMW Gent zijn geen
details gekend. Ugent en hogescholen heeft zich echter op de taskforce
vluchtelingen steeds opgesteld als een actor die een ondersteunend beleid
naar vluchtelingen voert. Ik weet heel goed dat er heel veel jongeren en
mensen begeleid worden via een bepaald traject bij de universiteit. Ook
mensen die geen steun nodig hebben vanuit het OCMW. Zowel UGent als
HOGent hebben daar medewerkers op ingezet om die mensen te
begeleiden. Heel dikwijls zijn dat ook mensen met een diploma uit het
thuisland die bijkomende opleiding moeten volgend om dan hier
tewerkgesteld te kunnen worden volgens hun talenten en capaciteiten en
niet een job hoeven te doen die niet aan hun talenten voldoet. Ik kan
alleen maar zeggen dat de ervaringen positief waren en dat de scholen
daar altijd positief tegenover stonden.
Mevrouw De Cock:
Bedankt voorzitter. Ik ben heel blij dat ons OCMW wel de nodige
inspanningen doet om die mensen kansen te geven.
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2018/020

Zonnepanelen UCO-gebouw

Mevrouw Annick Michem, OCMW-raadslid
Geachte Voorzitter,
Bij de gunning van de studieopdracht van het UCO-gebouw hebben wij
reeds een aantal vragen gesteld.
Deze gunning stond 18 juni op de agenda van het Bijzonder Comité
Personeel en Organisatie.
Graag zouden wij echter nog een antwoord krijgen op het volgende.
 Er wordt in de schets van het gebouw gesproken over een 1000-tal
zonnepanelen die wellicht mogelijk zijn op het dak. Indien er een
enorm project wordt gebouwd met dermate veel zonnepanelen, zou
het kunnen zijn dat er vanuit de wijk vraag is naar participatie.Op
die manier kunnen de bewoners mee investeren in de opwekking
van zonne-energie. Wij zouden dan ook van u willen horen of u
deze piste laat onderzoeken bij de bouw van dit project.
Dank u voor uw antwoord.

De heer Rudy Coddens, OCMW-voorzitter
Geacht raadslid,
Beste Annick,
Het is onze bedoeling om aansluitend op het (ver)bouwproject een PVinstallatie te plaatsen. De eigenlijke plaatsing zit echter niet vervat in de
actuele studieopdracht. Binnen het (ver)bouwproject zal er door het
studiebureau een (technische) haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd met
betrekking tot de mogelijke plaatsing van een PV-installatie.
Na oplevering van het (ver)bouwproject zullen bij het effectief opstarten
van het traject voor de plaatsing van de PV-installatie alle opties,
waaronder ook burgerparticipatie, worden onderzocht. De resultaten van
dit onderzoek zullen worden voorgelegd aan het bestuur voor beslissing.
Ook op dak van dienstenbedrijf wordt dit verder onderzocht.
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Woordelijk verslag van het debat
De heer voorzitter:
Er is een tweede vraag van collega Michem in verband met de
zonnepanelen op het UCO-gebouw. Alstublieft collega …
Mevrouw Michem:
Voorzitter, Bij de gunning van de studieopdracht van het UCO-gebouw
hebben wij reeds een aantal vragen gesteld. Deze gunning stond 18 juni op
de agenda van het Bijzonder Comité Personeel en Organisatie.Graag
zouden wij echter nog een antwoord krijgen op het volgende. Er wordt in
de schets van het gebouw gesproken over een 1000-tal zonnepanelen die
wellicht mogelijk zijn op het dak. Indien er een enorm project wordt
gebouwd met dermate veel zonnepanelen, zou het kunnen zijn dat er
vanuit de wijk vraag is naar participatie.Op die manier kunnen de bewoners
mee investeren in de opwekking van zonne-energie. Wij zouden dan ook
van u willen horen of u deze piste laat onderzoeken bij de bouw van dit
project. Ik dank u voor uw antwoord.
De heer voorzitter:
Bedankt collega. Beste Annick, het is onze bedoeling om aansluitend op het
(ver)bouwproject een PV-installatie te plaatsen. De eigenlijke plaatsing zit
echter niet vervat in de actuele studieopdracht. Binnen het
(ver)bouwproject zal er door het studiebureau een (technische)
haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd met betrekking tot de mogelijke
plaatsing van een PV-installatie. Na oplevering van het (ver)bouwproject
zullen bij het effectief opstarten van het traject voor de plaatsing van de
PV-installatie alle opties, waaronder ook burgerparticipatie, worden
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zullen worden voorgelegd aan
het bestuur voor beslissing. Maar, ik wil u ook zeggen, wij hebben ons
eigen dak, waar nu het OTC is en aansluitend het dienstenbedrijf maar
daarnaast heb je ook de sociale economie bedrijven, die nog een veel
groter dak hebben. Ook daar is er gevraagd, door mezelf als schepen
bevoegd voor sociale economie, of het niet wenselijk is dat ook mee in
overweging te nemen. Zij zullen dit ook bekijken. Het zal ook te maken
hebben met draagkracht. Als je van boven kijkt, vanuit het balenmagazijn,
bij gelegenheid moet je dat eens doen, op dat dak … dan is dat een enorm
plat dak maar zie je veel koepels liggen. Dus maw moet er bekeken
worden is het haalbaar, wenselijk …? Bij gelegenheid moet je dat eens
doen. Ik ben daar vorige week geweest en heb dat ook nog eens
besproken. Als het enigszins mogelijk is, gaan we dat doen.
En we vragen om nu al in de studie de technische haalbaarheid mee te
nemen. Ik hoop dat dit antwoord volstaat.
Mevrouw Michem:
Jazeker voorzitter.
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