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Geachte Secretaris,
Beste Ellen,
Gelieve volgende vragen aub op de agenda van de GR van Januari te plaatsen:
1: BIN – organisatie info-vergadering
Ik kom bij deze terug op eerdere gemeenteraden waarop ik het dossier van de BIN’s reeds heb besproken.
We hebben enige tijd geleden een informatievergadering gehouden inzake de structuur en werking van een BIN en
van een VIN.
De oprichting van een VIN (zoals in Asse is gebeurd) leek me wat te omslachtig…
Maar een BIN lijkt me wel haalbaar.
Alles valt of staat natuurlijk met voldoende interesse vanuit de bevolking.
In Meise-centrum blijkt er dienaangaande een vraag te bestaan en ik denk dat de gemeente dienaangaande een
ondersteunende functie moet invullen.
Tijdens de GR van oktober had de Burgemeester gevraagd om dit terug op de agenda te plaatsen van de GR van
Januari.
Vraag:
Is het gemeentebestuur bereid een informatie-vergadering te organiseren voor de mensen van Meise-centrum
(blijkbaar is er vooral interesse in de wijk rond de Kraaienbroeklaan/Mankevosstraat) betreffende de oprichting van
een BIN?
Op deze vergadering zou best zo concreet mogelijk moeten worden uitgelegd:
-

Wat is een BIN?
Wat is de taak van een BIN?
Hoe werkt het?
Hoe komt het tot stand? Welke stappen dienen er te worden gezet om het BIN op te richten?

Om vervolgens te zien wie van de inwoners dienaangaande een concrete rol wil spelen.
Wanneer kan deze info-vergadering worden georganiseerd?
2: opvolging juridische procedure – politieke verantwoordelijkheid
Uit de analyse van het dossier van de bouw van het NAC blijkt dat er verschillende fouten zijn gebeurd die onze
gemeente veel geld hebben gekost en potentieel nog gaan kosten.
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Enkele voorbeelden:
-

Een waarborgsom van 70.660 € werd onterecht vrijgegeven niettegenstaande de werken die door de
desbetreffende aannemer van Lot 1 hadden moeten worden uitgevoerd voor men diende over te gaan tot
vrijgave, niet werden uitgevoerd;
Het vrijgeven van de waarborgsom van de aannemer van lot 2 werd, niettegenstaande tijdige verwittiging
door onze raadsman én niettegenstaande betekening van een arrest van het Hof van Beroep te Brussel, 2
maanden te laat gegeven waardoor een dwangsom van 2.000 € werd geactiveerd;
…

De wijze waarop dergelijke bouwdossiers en juridische dossiers binnen onze gemeente worden opgevolgd is enkel
als amateuristisch te kwalificeren. In gelijk welk bedrijf zou dergelijk nalaten om als een goede huisvader om te gaan
met het geld van dat bedrijf uitmonden is een ontslag om dringende redenen.
Vraag:
-

Tijdens de GR van december 2016 werd de oorzaak van deze beide fouten in de voeten geschoven van een
personeelslid niettegenstaande bvb. de onterechte vrijgave van de waarborgsom mee ondertekend was
door de toenmalige Burgemeester. In het dossier van de activering van de dwangsommen veronderstel ik
dat het College van Burgemeester en Schepenen eveneens tijdig werd geïnformeerd en dus bij machte was
ervoor te zorgen dat deze dwangsommen niet werden geactiveerd.
Welke procedure wordt er in dergelijke dossiers gevolgd? Wie informeert wat aan wie? Ik wens een
overzicht van iedere stap die men bvb. inzake het laatste dossier (activatie dwangsommen) heeft gevolgd.
Wie volgt er binnen het College van Burgemeester en Schepenen dergelijke juridische dossiers op? Wie
draagt dienaangaande de politieke verantwoordelijkheid van het werken, of liever niet-werken van de te
volgen procedures?
Welke verdere gevolgen worden er verbonden aan de vaststelling dat er in dit dossier verschillende fouten
werden gemaakt? Neemt er iemand de politieke verantwoordelijkheid voor het falend beleid en de schade
die de gemeente hierdoor heeft geleden en nog zal lijden?
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