PERSMEDEDELING
Boekhouding gemeente Meise is totale chaos!
Enkele weken geleden kwam de gemeente Meise in het nieuws met de melding dat
schoolkinderen volstrekt ten onrechte het bericht hadden gekregen dat ze hun schoolfacturen
niet hadden betaald en ze ten gevolge hiervan geen warme maaltijden meer kregen voor de
rest van het schooljaar. Naast de vraag of het überhaupt kan dat kinderen op dergelijke wijze
behandeld worden, is nu gebleken dat het hier niet om een éénmalige vergissing ging maar
slechts om het topje van de ijsberg.
“Ik heb dit dossier verder onderzocht en nu blijkt dat het verzenden van de verkeerde brieven
aan de verkeerde mensen geen spijtige vergissing is maar het gevolg is van het feit dat
gemeentelijke boekhouding betreffende de schoolfacturen reeds jaren een totale chaos is.”
zegt gemeenteraadslid Roel Anciaux (sp.a-Meise2020).
“Het boekhoudsysteem van de scholen die de schoolfacturen opmaken is totaal niet
compatibel met het boekhoudsysteem van de gemeente die de betaling van de facturen
verder zou moeten opvolgen en zou moeten overgaan tot het verzenden van
ingebrekestellingen en het desgevallend gedwongen innen van de onbetaalde facturen.
Dit zorgt ervoor dat de gemeente eigenlijk totaal niet weet wie er nu juist wat heeft betaald
en wie er al dan niet nog openstaande facturen heeft. Het is zelfs zo’n chaos dat de gemeente
beslist heeft om alle facturen die nog open staan van de periode 2007 tot 2010 niet meer te
innen. Deze staan weliswaar nog steeds open in het boekhoudsysteem maar er worden dus
geen stappen meer ondernomen om ze te innen ten gevolge van de totale onduidelijkheid of
ze al dan niet reeds werden betaald.” volgens Anciaux.
“Ik heb dit punt ter bespreking op de laatste gemeenteraad gezet en de bevoegde schepenen
van Onderwijs en Financiën moesten toegeven dat mijn informatie volledig juist is. Ik begrijp
niet hoe het mogelijk is dat men reeds sinds 2007 weet dat er zich een torenhoog probleem
stelt en men nog steeds niet de nodige stappen heeft ondernomen om dit probleem op te
lossen. Welke boodschap stuurt men zo naar de ouders die hun facturen wel betalen? Onze
gemeente kampt met grote financiële problemen maar als men dit amateurisme moet
vaststellen dan is het geen wonder dat een rijke gemeente als Meise toch een schuld met zich
meedraagt van 30 miljoen Euro.”
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