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ANCIAUX: "EMMERECHTS MEE VERANTWOORDELIJK IN ZAAK EXINGENIEUR"

Sp.a vraagt ontslag burgemeester

Foto Lukas
Het heeft verbazend lang geduurd, maar de zaak rond de sjoemelende ex-ingenieur
van de gemeente wordt nu ook volop politiek uitgespeeld. Oppositieraadslid Roel
Anciaux (Sp.a-Meise2020) gooit de knuppel in het hoenderhok. "Ik vraag het ontslag
van burgemeester Jos Emmerechts", stelt hij onomwonden. Anciaux legt de kwestie
dinsdag ter bespreking en ter stemming voor aan de gemeenteraad.

DIMITRI BERLANGER
Victor Emmerechts verscheen woensdag voor de derde keer voor de correctionele
rechtbank. Het parket eist 18 maanden met uitstel. De gemeente vraagt een
schadeloosstelling van 155.000 euro vanwege het voormalig hoofd van de
technische dienst dat het ontslagen heeft na het verduisteren van heel wat
gemeentelijk materiaal. Uitspraak op 29 oktober.
Voor Sp.a-Meise2020 is daarmee de kous echter niet af. "Het is dringend tijd dat we
duidelijkheid krijgen over wie in dit dossier de politieke verantwoordelijkheid draagt",
klinkt het.
"Politieke verantwoordelijkheid staat los van feitelijke kennis van de gebeurtenissen
of medewerking daaraan", wil Anciaux eerst duidelijk stellen. "Het veronderstelt wel
dat de drager van een politiek uitvoerende functie de verantwoordelijkheid op zich
neemt voor hetgeen er onder zijn 'wacht' verkeerd is gelopen. Zelfs wanneer de
mandataris in kwestie geen kennis zou gehad hebben van hetgeen er gedurende
vele jaren op een zeer ernstige wijze fout is gelopen in onze gemeente."
Politiek verantwoordelijk
Voor sp.a-Meise2020 is het duidelijk wie in deze de politieke verantwoordelijkheid op
zich dient te nemen voor dit heikele dossier. "Gezien de feiten zich hebben
afgespeeld in de periode 2000 tot 2011, en gezien de feiten werden gepleegd door
het hoofd van de technische dienst, ligt de politieke verantwoordelijkheid bij de
politieke meerdere van de overtreder in kwestie, met name de toenmalige schepenen
van Openbare Werken. Zij dragen in deze de politieke verantwoordelijkheid voor het
klaarblijkelijk disfunctioneren van hun departement en kunnen ons inziens geen
drager meer zijn van een uitvoerend mandaat", zegt oppositieraadslid Anciaux.
In casu is er van deze politiek verantwoordelijken momenteel nog slechts één
persoon drager van een uitvoerend mandaat: burgemeester Jos Emmerechts. "Enkel
hij kan momenteel dan ook ter verantwoording worden geroepen. Emmerechts dient
ontslag te nemen uit het uitvoerend mandaat dat hij momenteel uitoefent."
Anciaux zal de zaak dinsdag ter stemming voorleggen aan de gemeenteraad. "In
deze zal niet enkel burgemeester Emmerechts kleur moeten bekennen maar ook
ieder gemeenteraadslid van de meerderheid. Onze gemeente heeft nood aan het
definitief afzweren van de oude werkwijzen en enkel een ontslag van de politiek
verantwoordelijke kan aantonen dat we een nieuwe weg inslaan", aldus nog Anciaux.

Burgemeester Jos Emmerechts (CD&V) was gisteren niet bereid tot commentaar.

