PERSMEDEDELING
Sp.a-Meise2020 vraagt ontslag Burgemeester Jos Emmerechts
Nu de feiten in het dossier van het voormalig hoofd van de technische dienst van Meise, Dhr.
V. Emmerechts duidelijk zijn en zowel het ontslag van V.E. als de pleidooien in het strafdossier
hangende voor de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel, achter de rug zijn,
wordt het voor sp.a-Meise2020 dringend tijd duidelijkheid te krijgen over wie in dit dossier de
politieke verantwoordelijkheid draagt.
“Politieke verantwoordelijkheid staat los van feitelijke kennis van de gebeurtenissen of
medewerking daaraan.” Zegt sp.a-Meise2020 gemeenteraadslid Roel Anciaux. “Het
veronderstelt wel dat de drager van een politiek uitvoerende functie de verantwoordelijkheid
op zich neemt voor hetgeen er onder zijn “wacht” verkeerd is gelopen en dit zelfs wanneer de
mandataris in kwestie geen kennis zou gehad hebben van hetgeen er gedurende vele jaren en
op een zeer ernstige wijze fout is gelopen in onze gemeente.”
Naast de bestraffing (via ontslag en/of door de rechtbank) van de daadwerkelijke pleger van
de feiten dient er dus voor sp.a-Meise2020 eveneens een politiek verantwoordelijke te
worden aangeduid dewelke dienaangaande de politieke verantwoordelijkheid voor de
vastgestelde dysfunctie van de dienst in kwestie op zich dient te nemen en als gevolg hiervan
niet langer als lid van het College van Burgemeester en Schepenen kan functioneren.
Voor sp.a-Meise2020 is het duidelijk wie in deze de politieke verantwoordelijkheid op zich
dient te nemen voor voormeld dossier: gezien de feiten zich hebben afgespeeld in de periode
2000 – 2011, en gezien de feiten werden gepleegd door het hoofd van de technische dienst,
ligt de politieke verantwoordelijkheid bij de politieke meerdere van de overtreder in kwestie:
de toenmalige Schepen van Openbare werken.
De personen die in de periode 2000 – 2011 het mandaat uitoefenden van Schepen van
Openbare werken dragen derhalve o.i. in deze de politieke verantwoordelijkheid voor het
klaarblijkelijk disfunctioneren van het departement Openbare werken. Deze personen kunnen
ons inzien derhalve geen drager meer zijn van een uitvoerend mandaat.
“In casu is er van deze politiek verantwoordelijken, de personen die tussen 2000 en 2011 het
mandaat uitoefenden van Schepen van Openbare Werken, momenteel slechts 1 persoon
drager van een uitvoerend mandaat: Burgemeester Jos Emmerechts. Enkel hij kan momenteel
ter verantwoording worden geroepen en dient o.i. ontslag te nemen uit het uitvoerend
mandaat dat hij momenteel uitoefent.” zegt Anciaux.

“In deze zal niet enkel Burgemeester Emmerechts kleur moeten bekennen. Ieder
gemeenteraadslid van de meerderheid, in het bijzonder deze van N-VA, zullen kleur moet
bekennen: vinden zij dat Emmerechts geen politieke verantwoordelijkheid draagt in deze en
gewoon verder kan als Burgemeester, dan wordt duidelijk dat de zogenaamde “vernieuwing”
die ons door N-VA werd beloofd niets meer is dan een slechte slogan wars van iedere ernst en
geloofwaardigheid. Onze gemeente heeft nood aan het definitief afzweren van de oude
werkwijzen en enkel een ontslag van de politiek verantwoordelijke kan aantonen dat we een
nieuwe weg inslaan.” aldus nog Anciaux.
Anciaux legt de kwestie ter bespreking en ter stemming voor aan de Gemeenteraad van
14.10.2014.
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