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Meerderheid in OCMW stemt tegen eigen voorstel inzake 56
nieuwe rusthuisbedden

Een voorstel van OCMW-raadslid Roel Anciaux (sp.a) inzake de
uitbreiding van het aantal rusthuisbedden in de schoot van het
OCMW (dat de meerderheid in maart 2010 zelf met
hoogdringendheid op de agenda van de OCMW-raad had gezet
doch dat wegens een gebrek aan hoogdringendheid door de
Gouverneur werd geschorst) werd gisteren door diezelfde
meerderheid afgeschoten. OCMW-raadslid Anciaux betreurt de
politieke spelletjes die op de kap van de bejaarden van Meise
worden gespeeld.

De Gemeente Meise zal de komende jaren geconfronteerd worden met een toename van het aantal
65-plussers. Binnen deze groep van de bevolking zal de groep van 85-plussers zelfs sterk toenemen.
Het OCMW heeft zichzelf de taak opgelegd om een zo ruim mogelijke dienstverlening aan te bieden
aan de 65-plussers in Meise, 16% van de bevolking.
Binnen dit kader heeft de OCMW-raad in Maart 2010 reeds beslist om 56 bijkomende plaatsen te
creëren binnen de schoot van het OCMW. Deze beslissing werd toen door de Gouverneur geschorst
omwille van procedurele fouten gemaakt door het OCMW.
Sinds Maart is er blijkbaar veel veranderd. Een voorstel van sp.a om diezelfde beslissing te nemen
(doch deze keer zonder procedurele fouten) werd op de OCMW-raad van 10 november 2010 door de
meerderheid (CD&V, N-VA en zelfs Groen!) afgeschoten.
“De gemeente heeft net de gemeentebelastingen van 8,5% naar 8,2% teruggebracht. Dat doet men
niet wanneer de gemeentelijke financiën er slecht voorstaan, tenzij deze belastingverlaging een
electorale stunt zijn. Toch zegt diezelfde meerderheid nu dat het net dit gebrek aan financiële
middelen is dat het nemen van deze sociale maatregel nu opeens onmogelijk maakt. Hier zit duidelijk
meer achter dat het daglicht niet mag zien.” Aldus Roel Anciaux.
Het OCMW en de gemeente kiezen er nu voor om de privé-sector deze uitbreiding voor haar
rekening laten te nemen. Deze keuze kan echter nooit leiden tot een zo sociale oplossing als wanneer
het OCMW dit project zelf op zich zou nemen. Bvb. qua prijzen zal een privé-rusthuis steeds duurder
uitvallen voor de bejaarde inwoners dan binnen de schoot van het OCMW.
“Het was gisteren veelzeggend dat de voorzitter van de CD&V broederlijk naar de kandidaat privéinvesteerder zat tijdens de bespreking van de OCMW-raad. Er zal straks iemand veel financieel
voordeel halen uit deze koerswijziging en spijtig genoeg zullen dit niet de bejaarden van Meise zijn.”
besluit Anciaux.
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