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Extra gemeenteraad gevraagd over busvervoer en warme maaltijden 28/06/2013
Meise - Open VLD, Groen en sp.a-Meise2020 vragen een bijkomende gemeenteraad op 8 Juli
om het reglement over het busvervoer en warme maaltijden te wijzigen.
'Het Meisese bestuur van CD&V en N-VA heeft tijdens de afgelopen maanden het
leerlingenbusvervoer en de warme maaltijden in de Meisese gemeentelijke basisscholen fors
duurder gemaakt', zegt raadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise 2020).
De gezamenlijke oppositie (Open VLD, Groen en sp.a-Meise2020) roept in juli een bijkomende
gemeenteraad samen in een poging om de nieuwe regeling toch nog socialer te maken. Ze
steunen daarbij het voorstel dat door gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) werd
opgesteld.
Roel Anciaux: “De nieuwe reglementen hebben heel wat losgemaakt bij de inwoners van Meise.
Een doorsnee gezin met 2 kinderen moet immers ten gevolge van de nieuwe regels opeens van
zo’n 700€ per jaar meer dan 1400€ per jaar betalen voor dezelfde dienstverlening. De nieuwe
regeling voorzag daarenboven geen enkele sociale correctie. Ik ben dan ook blij dat de voltallige
oppositie vragende partij is om de reglementen aan te passen en socialer te maken.”
“Tijdens de gemeenteraad van Juni sprak men nog over een gemeenteraad die door zou gaan in
Juli. Er was tijdens de maand Juli zelfs een gemeentelijke begrotingscommissie voorzien. Ik had
het punt tot aanpassing van deze reglementen dan ook reeds op de agenda van de gemeenteraad
van Juli gezet. Nadien kregen we opeens bericht dat er toch geen gemeenteraad zou plaatsvinden
in Juli. Ook de begrotingscommissie werd opeens afgezegd. Indien we deze reglementen nog
wilden aanpassen kwam de gemeenteraad van Augustus te laat. Om deze reden wordt er nu dus
op vraag van de gezamenlijke oppositie een bijkomende gemeenteraad samengeroepen op 8
Juli."
"In mijn voorstel vragen we dat er bij het bepalen van de kostprijs van het leerlingenbusvervoer
en de warme maaltijden rekening wordt gehouden met de sociale achtergrond van de ouders
(bvb. of ze werkloos of mindervalide zijn of dat het een éénoudergezin betreft) en met het aantal
kinderen dat binnen een gezin gebruik maakt van deze dienstverlening. Al naar gelang daarvan
wensen we dat het busverkeer in sommige situaties toch gratis blijft zoals het was en dat er aan
kinderen die een warme schoolmaaltijd willen nuttigen een korting wordt gegeven.” aldus nog
Roel Anciaux.
Indien er op de gemeenteraad van 8 juli niet voldoende gemeenteraadsleden aanwezig zijn, zal de
Meisese oppositie een 2de bijkomende gemeenteraad laten oproepen op dewelke het voorstel dan
sowieso voorwerp van stemming zal uitmaken.
In Meise heeft het bestuur van CD&V-N-VA een meerderheid van 13 op 25 stemmen. De
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meerderheid zal haar gemeenteraadsleden in het midden van de zomervakantie dus moeten
mobiliseren indien ze deze reglementswijzigingen wenst tegen te houden.
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