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Ramadan in tijden van corona.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:
Op 8 april 2020 werd door het Agentschap Binnenlands Bestuur een infodossier verspreid
over de organisatie van levensbeschouwelijke feesten tijdens coronamaatregelen (in
bijlage van dit dossier). Deze nota dient als inspiratie voor lokale besturen en wijst op
hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat religieuze feesten conform de
coronamaatregelen verlopen.
De ramadan staat voor de deur (24 april tot 23 mei) en de coronamaatregelen werden
verlengd. Dat betekent niet alleen dat de bureniftar die stad Harelbeke met de
Harelbeekse moslimgemeenschap reeds sinds 2017 succesvol inricht, niet kan doorgaan,
maar ook dat het beleven van de ramadan anders zal zijn dan gebruikelijk.
Om de Harelbeekse moslims een fijne ramadan toe te wensen en hen tegelijkertijd een
paar tips mee te geven om er een mooie periode van te maken ondanks de maatregelen
zou onderstaande informatie in een aantrekkelijke en gemakkelijk op sociale media te
delen lay-out, worden verspreid:
De ramadan is een bijzondere tijd van verbondenheid. De corona-maatregelen blijven
echter van kracht tijdens de ramadan.
Met onderstaande tips lukt het om er toch een gezegende én gezonde periode van te
maken.
Ramadan, iftar en bidden:
☒ Alle bijeenkomsten zijn verboden ook tijdens de ramadan.
☑ Moskeeën livestreamen gebedsdiensten, zodat mensen die vanuit huis kunnen volgen.
☑ Organiseer dit jaar een digitale iftar met je familie en vrienden. Wil je je iftar digitaal
delen met andere Harelbekenaren? Neem contact op met Bren De Rycke:
bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 0485 79 36 22.
☒ Nodig zeker geen personen uit die niet in jullie huis wonen!
☑ Bid thuis samen met je gezin.
☑ Khalid Ben Haddou geeft antwoorden op vragen ‘Moslim zijn bij Coronavoorschriften’:
https://youtu.be/U05yjgX5IUI
Naar de winkel:
☑ Vraag de bakker of slager of hij producten aan huis levert.
☑ Ga zo weinig mogelijk naar de winkel en ga alleen naar de winkel.
☒ Neem geen andere familieleden of vrienden mee.
☑ Betaal met bankkaart of contactloos.
☑ Raak enkel de producten aan die je koopt.
☒ Ga niet naar de winkel als je ziek bent.
☑ Was je handen voor en na het winkelbezoek.
☑ Bestel cadeautjes en kledij voor het suikerfeest online en op tijd (leveringen duren nu
soms wat langer omwille van corona)
Kan je niet naar de winkel gaan?

Vraag dan hulp van een vrijwilliger die voor jou naar de winkel gaat:
Inschrijven via https://www.harelbeke.be/harelbekehelpt
Bel 056 733 311
Mail naar info@harelbeke.be
Solidariteit en vrijgevigheid:
☑ Wil je mensen in Harelbeke helpen?
Schrijf je in als vrijwilliger bij ‘Harelbeke helpt’:
https://www.harelbeke.be/harelbekehelpt
☑ Wil je voedsel schenken aan mensen die het minder goed hebben? Dan kan je een
schenking doen aan de sociale kruidenier GS9 in Harelbeke. Neem hiervoor contact op
met Bren De Rycke: bren.derycke@welzijnharelbeke.be of 0485 79 36 22.
☒ Breng nu geen voedsel naar buren, familie of vrienden!
Gezegende ramadan!
Om een alternatief te kunnen bieden voor de bureniftar, willen we samen met de
moslimgemeenschap de mogelijkheden bekijken om een alternatief uit te werken.
Mensen elkaar digitaal te laten ontmoeten, via Skype bijvoorbeeld. Waarbij gezinnen die
mensen willen ‘ontvangen’ en gezinnen die ‘op bezoek’ willen gaan voor een iftar, dat
kunnen doorgeven aan Bren De Rycke (deskundige welzijn, domein integratie en lokaal
mondiaal beleid). Zij brengt dan de gezinnen met elkaar in contact en zorgt voor de
praktische ondersteuning.
Een andere mogelijkheid is dat mensen filmpjes maken van hun iftar. Of van het
bereiden van een typisch iftar-maal. Daar kan dan een mooie compilatie van worden
gemaakt om te posten op sociale media.
Tenslotte is er ook aandacht voor het gebruik om voedsel te schenken aan
minderbedeelden tijdens de ramadan. Als daar de wens toe is, kan er bewaarbaar
voedsel worden ingezameld voor de sociale kruidenier GS9. Belangrijk is daarbij dat het
over voldoende hoeveelheden gaat, gebaseerd op de werkelijke noden van de sociale
kruidenier en dat er goede afspraken worden gemaakt om het veilig brengen van de
eetwaren te garanderen. Een organisatie die Bren De Rycke op zich zal nemen in
samenwerking met de sociale kruidenier.
Dat biedt meteen ook de kans om de sociale kruidenier en de kansen op ontmoeting
aldaar (na corona-tijden) onder de aandacht te brengen van een doelgroep die soms
moeilijk wordt bereikt.
Kortom, een corona-alternatief voor de bureniftar. Een warm gebaar dat laat zien dat
stad Harelbeke niet vergeet dat de ramadan een bijzondere tijd is voor haar moslim
burgers, dat tegelijkertijd toelaat om die wereld een beetje dichter bij die van nietmoslim burgers te brengen en waarbij de maatregelen nog een keer onder de aandacht
kunnen worden gebracht zonder dat op belerende wijze te moeten doen.
Om deze redenen;
Na beraadslaging;
Met unanimiteit;
BESLUIT:
Artikel 1:
Het vast bureau stemt in met het communiceren van de beschreven tips om de ramadan
2020 optimaal te laten verlopen binnen de beperkingen van de corona-maatregelen.

Artikel 2:
Het vast bureau stemt in met het uitwerken van een (digitaal) alternatief voor de
bureniftar in samenwerking met de Harelbeekse moslimgemeenschap. En dat binnen de
ideeënkaders die in dit dossier werden beschreven.
DEPARTEMENT FINANCIËN
Financien
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Goedkeuren bestelbons.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Het vast bureau is - als budgethouder - bevoegd tot het goedkeuren van de
plaatsingen in het kader van de wet overheidsopdrachten. Bijgevolg dient het
vast bureau de bestelbonnen officieel goed te keuren.
Aan het vast bureau wordt wekelijks – vóór het vast bureau - digitaal de excellijst
van de bestelbonnen overgemaakt.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:
- de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, meer
bepaald artikel 42;
- het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 84 §3 4°, waarbij wordt bepaald dat het vast bureau bevoegd is
voor vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van
overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht van dagelijks bestuur;
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de bestelbonnen, vermeld op de excellijst die op 20 april 2020 digitaal werd
overgemaakt, goed.
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Goedkeuren van de te betalen bedragen ihkv budgethouderschap van het
vast bureau.

Het vast bureau,
Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijke als juridisch :
Overeenkomstig artikel 84 § 3 4° is het vast bureau de budgethouder voor het
ocmw.

Aan het vast bureau worden de lijsten van de te betalen bedragen ter
goedkeuring voorgelegd.
Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen :
Het decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 84 § 3 4°.
Om deze redenen ;
Na beraadslaging ;
Met unanimiteit;
BESLUIT :
Keurt de te betalen bedragen voorkomend op de lijsten goed.
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL
Secretarie

4

Goedkeuren verslag vorige zitting.

Het vast bureau,
Er worden geen opmerkingen gemaakt op het verslag van 14/04/2020 dat als
goedgekeurd mag worden beschouwd.

De zitting eindigt om 08.45 uur.

De Algemeen directeur
Carlo Daelman

De Voorzitter
Alain Top

