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sp.a-Meise en OCMW-raadslid Roel
Anciaux willen eerlijke wachtlijst voor
service-flats

Van:
Roel Anciaux
(Voorzitter sp.a-Meise
en OCMW-raadslid)

Het OCMW van Meise is druk bezig met de bouw van nieuwe
service-flats. Nu blijkt dat betreffende deze service-flats reeds
een wachtlijst bestaat die echter op een niet-transparante wijze
en zonder enige beslissing van de OCMW-raad werd opgesteld.

Datum :
13 oktober 2011

sp.a-Meise en OCMW-raadslid Roel Anciaux willen dat er een
nieuwe wachtlijst komt die op een transparante en eerlijke wijze
is opgesteld, niet op basis van wie-kent-wie.

Het OCMW van Meise is druk bezig met de bouw van nieuwe service-flats. Deze
hoogstnoodzakelijke investering beantwoordt aan een dringende nood aan moderne
opvang van onze senioren. Maar blijkbaar is de ene senior niet gelijk aan de
andere…
“Tijdens de vergadering van de OCMW-raad van gisteren, 12.10.2011, bleek dat er
een wachtlijst van zo’n 100 mensen bestond en dat de mensen op deze wachtlijst
bij het uiteindelijke toewijzingsproces van de service-flats zo’n 10% meer kans
zullen maken op een flat dan anderen.” aldus sp.a-OCMW-raadslid Roel Anciaux.
“Het eigenaardige is dat er door de OCMW-raad nooit een officiële beslissing is
genomen tot openstellen van een officiële wachtlijst en dat er ook nooit een
publieke transparante oproep is geweest naar alle senioren van de gemeente toe om
zich in te schrijven op een dergelijke wachtlijst. Blijkbaar wisten enkel de juiste
mensen dat er een wachtlijst werd opgesteld en kon je daar enkel op basis van een
niet-transparant wie-kent-wie-systeem opgeraken. Een dergelijke obscure
vriendjespolitiek is totaal onaanvaardbaar!” volgens Anciaux.
Het voorgestelde toewijzingssysteem m.i.v. de obscure wachtlijst werd gisteren niet
goedgekeurd. Op de volgende OCMW-raad zal er een nieuw voorstel worden gedaan
waarbij er - hopelijk - een startschot zal worden gegeven voor het openstellen van
een nieuwe eerlijke en transparante wachtlijst.

Voor meer informatie:
Dhr. Roel Anciaux (sp.a- OCMW-raadslid)
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