persbericht
Aan:
Persverantwoordelijke
streeknieuws
Vlaams-Brabant-Meise
Van:
Roel Anciaux
(Provincieraadslid,
OCMW-raadslid en
voorzitter sp.a Meise)
Datum :
30 maart 2011

Gemeentebestuur misleidt mensen inzake samenwerkingsakkoord
over nieuw te bouwen privé-rusthuizen

Na lang treuzelen en interne tegenstrijdigheden hebben
gemeente en OCMW recent een akkoord afgesloten met
enkele privépartners inzake de bouw van nieuwe rusthuizen
in Meise. Dit akkoord werd met veel lawaai aangekondigd. De
vanwege gemeente en OCMW gevraagde garanties zijn
echter niet terug te vinden in de tekst van de overeenkomst.
Het gemeentebestuur heeft haar bevolking derhalve misleid.

Recent kwam er een einde aan de soap van de al dan niet door het OCMW of de gemeente
te bouwen nieuwe rusthuizen. Daar waar het OCMW deze nieuwe rusthuizen eerst zelf wilde
bouwen, kreeg het OCMW al snel de wind van voren vanuit het gemeentehuis. Zowel de
interne problemen binnen de CD&V (het kon toch niet waar zijn dat het OCMW straks meer
zou hebben gerealiseerd dan het gemeentebestuur) als de slechte financiële toestand van de
gemeentekas maakten dat de gemeente haar veto stelde tegen deze plannen van het
OCMW.
Maar ook met dit veto bleef de nood aan nieuwe rusthuizen natuurlijk bestaan. Vanuit de
gemeente werd al spoedig voorgesteld deze rusthuizen dan maar door enkele privépartners
te laten bouwen.
In ruil voor medewerking vanuit de gemeente zouden deze partners de verplichting
opgelegd krijgen om een aantal richtlijnen inzake tarief, bezetting door lokale mensen en het
gebruik van het Nederlands na te leven. Groot was dan ook de verbazing toen de tekst van
het akkoord bekend werd en bleek dat deze afspraken op geen enkele wijze afdwingbaar
zijn. De zogenaamde “garanties” die de gemeente en het OCMW in de overeenkomst
zouden vastleggen zijn immers totaal onbestaande.
“Wanneer men de tekst van het akkoord leest dan blijkt dat deze zogenaamde “garanties”
niet bestaan. De privé-investeerders worden door niets gedwongen om hun zogenaamde
engagementen dienaangaande ook daadwerkelijk na te leven. De berg heeft in deze een
muis gebaard.” Aldus OCMW-raadslid Roel Anciaux (sp.a).
De privé-investeerders zullen er wel bij varen. Of onze lokale bejaarden er eveneens wel bij
zullen varen is nog maar de vraag. Sp.a-Meise is en blijft voorstander van het bouwen door
het OCMW van haar eigen bijkomende rusthuiscapaciteit. Op die wijze bepalen we immers
zelf wie er van kan genieten en aan welk sociaal tarief.
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