PERSMEDEDELING
sp.a-Meise2020 roept raadsleden van Open VLD, N-VA en CD&V tot
de orde inzake informatieplicht betreffende mandaten en inkomsten
Ingevolge een voorstel van Gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020) heeft de Gemeenteraad
van Meise op 14.03.2017 besloten om de gemeenteraadsleden de verplichting op te leggen om tegen
ten laatste 14.05.2017 alle informatie aangaande hun politieke mandaten en de inkomsten uit deze
mandaten door te geven aan de gemeentelijke administratie zodat deze een overzicht zou kunnen
opmaken dat dan ten laatste tegen 15.06.2017 moest worden gepubliceerd op de gemeentelijke
website.
“We zijn vandaag 2 maand en half later dan de datum van 15.06.2017 en er werd nog steeds niets
gepubliceerd”, stelt gemeenteraadslid Anciaux vast. “Ik heb dienaangaande een vraag op de
Gemeenteraad van 22.08.2017 gesteld en wat blijkt: niettegenstaande er in Maart maar liefst 22
raadsleden voor het voorstel hebben gestemd en er maar 2 zich dienaangaande hebben onthouden,
zijn er vandaag nog steeds verschillende raadsleden die, ondanks dat ze vanwege de gemeentelijke
administratie tot tweemaal toe een aanmaning hebben ontvangen, verder nalaten om deze gegevens
over te maken aan de gemeentelijke administratie! De volgende raadsleden hebben zelfs 2 dagen na
de Gemeenteraad van augustus nog steeds hun gegevens niet doorgegeven: Dhr. Roger Heyvaert
(Open VLD), Dhr. Gunther Van Doorslaer (Open VLD), Mevr. Virginie De Klippel (Open VLD), Dhr.
Hendrik Van Schel (N-VA) en Mevr. Christine De Cubber (CD&V) vertikken het blijkbaar, ondanks de
verschillende aanmaningen en vragen, om ten aanzien van de bevolking open kaart te spelen
aangaande hun politieke mandaten en de inkomsten uit die mandaten. Wat het nog bedenkelijker
maakt is dat al deze raadsleden op de Gemeenteraad van Maart 2017 dus een regeling hebben
goedgekeurd die ze nu zelf aan hun laars te lappen! Argumenten van de tegenstanders van de regeling
die door henzelf in Maart nog naar de prullenmand werden verwezen, gebruikten ze op de
gemeenteraad van Augustus plots zelf! Van een ongeloofwaardig politiek handelen gesproken” zucht
Anciaux.
“Voor mij blijft het duidelijk: onze inwoners hebben recht op deze informatie en de beslissing van de
Gemeenteraad moet nageleefd worden. Ik hoop dat deze raadslieden zich dan ook snel in regel zullen
brengen en dat ze de informatie, die reeds 3 maand en half geleden had moeten worden overgemaakt,
eerstdaags ook zullen overmaken.” aldus Anciaux.
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