Geachte Secretaris,
Beste Ellen,
Gelieve de volgende vraag op de agenda van de GR van Augustus te plaatsen:
1: Overzicht mandaten en inkomsten van onze gemeenteraadsleden
Ingevolge een beslissing van de Gemeenteraad dd. 14.03.2017 (22 voor en 2 onthoudingen) hadden
alle gemeenteraadsleden tegen ten laatste 14.05.2017 reeds de nodige info moeten doorgeven aan
de administratie teneinde een overzicht te kunnen opmaken en publiceren op de gemeentelijke
website aangaande hun mandaten én de inkomsten uit deze mandaten. Dit overzicht had op
15.06.2017 moeten worden gepubliceerd.
Vraag aan de bevoegde schepen:
-

Geef een chronologie van wie wanneer zijn gegevens heeft overgemaakt;
Moesten er rappels worden verzonden aan de raadsleden en zo ja aan wie en wanneer?
Waarom werden de gegevens tegen 15.06.2017 niet gepubliceerd? Op wie hebben we
moeten wachten?

2: Invordering niet-fiscale schuldenvorderingen – dwangbevel via financieel beheerder
In het arrest nr. 62/2017 van 18 mei 2017 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat art. 94, tweede lid,
van het Vlaamse Gemeentedecreet van 15 juli 2005 geen schending inhoudt van artt. 10 en 11 Gw.,
gelezen in samenhang met artt. 144 en 146 Gw., in zoverre het in de mogelijkheid voorziet voor de
financieel beheerder van de gemeente om met het oog op de invordering van onbetwiste en
opeisbare niet fiscale schuldvorderingen een dwangbevel uit te vaardigen. Gelet op de strikte
toepassingsvoorwaarden, op de mogelijkheid van verzet en op het feit dat de gemeente kan worden
veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding indien zij ten onrechte een gemeentelijk
dwangbevel uitvaardigt, kent die bepaling geen overdreven macht toe aan de gemeente of aan haar
financieel beheerder.
Vraag:
Past de gemeente deze mogelijkheid toe om het dwangbevel via de gemeentelijke financieel
beheerder te laten opmaken? Zo ja, sinds wanneer en hoeveel van dergelijke dwangbevelen werden
er reeds uitgevaardigd en zo neen, waarom niet en wat is de kostprijs om dit via een derde te laten
doen?
3. Veiligheidsbeleid – oprichting van veiligheidsfonds voor lokale verenigingen
Een aantal van onze verenigingen hebben te kampen met vandalisme, inbraken en andere
veiligheidsproblemen.
Het organiseren van een efficiënt veiligheidsbeleid is een van de basistaken van een overheid en een
gemeentebestuur.
In plaats van het voeren van een ad hoc politiek waarbij hier en daar, al dan niet via de goodwill van
een aantal firma’s en/of particulieren, na de tussenkomst van bepaalde feiten opgetreden wordt, zou
de gemeente een globaal veiligheidsbeleid moeten uitwerken ter bescherming van o.m. de lokalen en
de eigendommen van de lokale verenigingen en gericht op het voorkomen van veiligheidsproblemen.
Sp.a-Meise2020 wenst een globale aanpak en geen ad hoc-beleid.

Vermits veiligheid een kerntaak is van een gemeentebestuur is het ook logisch dat een gemeente
daarin zou investeren. Het opstarten van een veiligheidsfonds voor lokale verenigingen lijkt ons dan
ook geen overbodige luxe.
Sp.a-Meise2020 legt daarom ter stemming voor:
De Gemeenteraad geeft bij deze de opdracht aan het gemeentebestuur om over te gaan tot de
oprichting van een gemeentelijk veiligheidsfonds voor lokale verenigingen.
Dit fonds heeft tot doel lokale verenigingen te ondersteunen in het verbeteren van de veiligheid van
hun lokalen en infrastructuur en op die manier vorm te geven aan een preventief veiligheidsbeleid.
Dit fonds zal jaarlijks 50.000 € aan werkingsmiddelen krijgen. De Gemeenteraad geeft opdracht aan
het gemeentebestuur om de modaliteiten waaraan de lokale verenigingen dienen te beantwoorden
teneinde in aanmerking te komen voor ondersteuning van het fonds vorm te geven.
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