PERSMEDEDELING
Audit Vlaanderen bevestigt financieel geklungel binnen gemeente
Meise.
Eerdere aanklachten vanwege sp.a-Meise2020 en Gemeenteraadslid Roel Anciaux betreffende het
financieel wanbeleid in de schoot van het gemeentebestuur van Meise worden nu ook bevestigd door
een onderzoek van Audit Vlaanderen. Het rapport dat deze overheidsinstantie opmaakte na een
doorlichting van de werkingswijze van het gemeentebestuur van Meise is vernietigend.
Uit een eigen eerder onderzoek door Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) bleek reeds
dat er vele honderdduizenden euro’s verloren waren gegaan in het kader van de bouw van het nieuw
gemeentelijk administratief centrum ten gevolge van een slecht opvolgen van de juridische dossiers
aangaande deze bouw. “Meer dan 70.000 € werd verloren omdat men een waarborg van een
aannemer, tegen de bepalingen van een PV van voorlopige oplevering, zomaar had vrijgegeven. Ten
aanzien van een andere aannemer werd er meer dan 30.000 € verloren door een totaal onnodige
procedure. Een gelijkaardige procedure tegen een andere aannemer is vandaag nog steeds lopende
en ook daar zal de gemeente zwaar moeten betalen. Tekortkomingen van een aannemer werden voor
een waarde van meer dan 80.000 € gewoon zelf uitgevoerd door de gemeente. De vervanging van de
zijpanelen van het relatief nieuwe gebouw kost de gemeentekas meer dan 75.000 € zonder dat er
daarvoor iemand aansprakelijk wordt gesteld. In een ander dossier werden er duizenden Euro’s
verloren gewoon omdat het gemeentebestuur – niettegenstaande ze dienaangaande duidelijke
instructies hadden gekregen van hun advocaat – vergeten was een waarborgsom van een aannemer
tijdig vrij te geven. En zo kan ik nog even doorgaan” zegt Anciaux, die begint te begrijpen hoe een zo
rijke gemeente als Meise aan een schuldenput van meer dan 30 miljoen Euro is gekomen.
Audit Vlaanderen bevestigt het wanbeleid in haar rapport en spreekt van een gebrek aan een
overkoepeld kader waarbinnen de interne controle en organisatiebeheersing een rol kan spelen. Men
stelt vast dat er “weinig bewustzijn is rond interne controle of organisatiebeheersing”. Andere
vaststellingen in het rapport zijn: “een onvoldoende duidelijke en systematische aanpak van het
aankoopproces”; “het onvoldoende actief bevorderen van deontologisch en integer handelen”; “het
slechts in beperkte mate beschikken van expertise met betrekking tot de regelgeving inzake
overheidsopdrachten” en zelfs het gewoonweg handelen “hoewel de wetgeving dit niet toestaat”.
Daarnaast stelt Audit Vlaanderen volgende zaken vast die reeds lang door sp.a-Meise2020 en Anciaux
worden aangeklaagd: het te vaak gunnen van de opdrachten aan dezelfde firma’s en het onvoldoende
laten spelen van de mededinging en het onvoldoende gelijk behandelen van kandidaat-leveranciers;

het nog te vaak niet volgen van de procedures bij uitvoeren van bestellingen; het te weinig optreden
wanneer leveranciers of aannemers hun werk onvoldoende kwaliteitsvol uitvoeren;
Audit Vlaanderen geeft ook een veeg uit de pan aan de politieke bestuurders van de gemeente
dewelke volgens Audit Vlaanderen onvoldoende ondersteuning geven aan de initiatieven die vroeger
reeds uitgewerkt werden door de administratie teneinde de werking van de technische dienst te
verbeteren.
“Dit rapport legt bloot hetgeen we reeds jaren aanklagen” zegt Anciaux. “Onze gemeente wordt
bestuurd door mensen die geen kaas hebben gegeten van de vandaag geldende normen en waarden
en die gewoonweg niet over voldoende kwaliteiten beschikken om de middelgrote KMO met 150
voltijdsequivalenten die Meise is, te leiden. Het wordt tijd dat de inwoners van Meise beseffen dat het
op een goede wijze besturen van een gemeente meer vraagt dan ‘den toffe’ uithangen”.
Anciaux zet het rapport van Audit Vlaanderen ter bespreking op de agenda van de Gemeenteraad
van April.
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