© OCMW Lede

Geen assistentiewoningen in Lede (p. 2)

LEDE
  lede@n-va.beI

Waar is het verdwenen geld van het Feestcomité? (p. 3)

DEN REYNAERT

www.n-va.be/lede I november 2019 I nr. 3

V.U.: FERNAND STEURBAUT, BOSSTRAAT 29A, 9340 LEDE

Gemeente legde Radio Lede het zwijgen op
Vrijheid van meningsuiting in Lede? Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is buiten ons gemeentebestuur
gerekend. In de samenwerkingsovereenkomst met de lokale radiozender Radio Lede beperkte het
gemeentebestuur de redactionele vrijheid van de radiomakers met een verbod op politiek nieuws.
Zo kreeg Radio Lede nadrukkelijk de vraag om zich te onthouden
van politieke berichtgeving en om niet langer verslag uit te
brengen van de gemeenteraadszittingen. Het gemeentebestuur
liet zich ook ontvallen dat “de gemeente geen financiële bijdrage
betaalt om de oppositie een forum te geven.”

Aantasting van het recht op vrije meningsuiting

Gemeenteraadslid Jan Lievens: “Blijkbaar was het de meerderheid een doorn in het oog dat er regelmatig kritische opmerkingen
op antenne kwamen. De oppositie is nu eenmaal het actiefst in
de gemeenteraad. Uiteraard gaat het hier om een onaanvaardbare

inperking van de redactionele vrijheid en een aantasting van de
Grondwet en van het recht op vrije meningsuiting.”
N-VA Lede eiste dan ook totale redactionele vrijheid en kondigde
een klacht aan bij de toezichthoudende overheid. Gelukkig
kwam het niet zover en keerde het gezond verstand weer terug,
weliswaar nadat het nieuws aan de grote klok werd gehangen.
Maar het zegt veel dat een gemeentebestuur probeert om een
mediakanaal onder druk te zetten en de berichtgeving bij te
sturen in het eigen voordeel.

N-VA wil slimme investeringen
Terwijl de hele wereld evolueert naar cloud-gebaseerde systemen, kiest het gemeentebestuur ervoor om
alsnog te investeren in een totale vernieuwing van de eigen serverinfrastructuur. Kostprijs: 145 000 euro.
Niet meteen een kostenefficiënte en toekomstgerichte beleidskeuze.
Ons gemeenteraadslid Stijn Droessaert nam deze volledig achterhaalde visie op de korrel: “Dit is een stap terug in de tijd, in plaats
van een evolutie naar een moderne IT-infrastructuur afgestemd op onze huidige maatschappij. Wij pleiten voor slimme investeringen,
ook in informatietechnologie.”

N-VA nodigt u uit

Gespreksavond ‘Naar een
Vlaamse sociale zekerheid’
Vrijdag 22 november om 20 uur
TC Sportina, Rooseveltlaan 21, 9420 Erpe-Mere
Gastspreker Jürgen Constandt, algemeen directeur
van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, legt uit
waarom Vlaanderen zelf de sociale zekerheid in
handen moet nemen en hoe het dat kan doen.
Hij licht ook toe welke rol het Vlaams & Neutraal
Ziekenfonds daarbij kan spelen. Stof genoeg dus
voor een levendig debat!

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Eetfestijn
Gastspreker:
Jürgen Constandt

Zondag 1 december van 11.30 tot 15 uur
De Bron, Kerkevijverstraat 19a, 9340 Lede
Keuze uit:
• varkenshaasje
• zalm
• vegetarisch koninginnenhapje
Volwassenen betalen 16 euro, kinderen
8 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar via lede@n-va.be
of bij onze bestuursleden.
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Gemeentebestuur in de fout

Nieuwe beslissing vereist rond assistentiewoningen
Eind juni tikte de gouverneur van Oost-Vlaanderen het gemeentebestuur op de vingers na een klacht van de
N-VA over de niet-gunning van 48 assistentiewoningen. Reden: het achterhouden van een cruciale nota. Die
niet-gunning is nu vernietigd omdat het gemeentebestuur de regelgeving heeft geschonden.
Wat is er gebeurd?

Om te motiveren waarom het dossier in de prullenmand ging,
verwees het gemeentebestuur naar een nota van een studiebureau. Maar de nota zelf wou het bestuur niet delen. Die nota
werd eind vorig jaar immers op persoonlijke vraag van de
burgemeester besteld, niet door het OCMW-bestuur. Waarom
zelf zo’n nota bestellen? Omdat CD&V een reden zocht om het
dossier van hun toenmalige coalitiepartner Open Vld – die de
OCMW-voorzitter leverde – te kelderen.

Wat zegt de gouverneur?

Volgens de N-VA is die nota van doorslaggevend belang om
de niet-gunning te rechtvaardigen en mag die dan ook niet
ontbreken in het dossier. De gouverneur gaf ons volledig gelijk
en verwoordde het als volgt: “Een besluit dat genomen werd met
miskenning van het wettelijk inzagerecht van de raadsleden is
vatbaar voor vernietiging.”

Wat nu?

N-VA-fractievoorzitter An Van Wesemael legt uit wat er nu
moet gebeuren: “De beslissing van de gouverneur betekent dat
het gemeentebestuur zijn huiswerk opnieuw moet maken. Het
gemeentebestuur heeft het recht om de assistentiewoningen niet
te realiseren. Dat is een politieke keuze, al is het een zeer slechte
keuze voor de inwoners van Lede, in het bijzonder voor onze
senioren. Maar het gemeentebestuur is wel verplicht om die
beslissing op een correcte manier te nemen. Het mag op geen
enkele wijze informatie achterhouden voor de OCMW-raad.”
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In maart besliste de meerderheid in de OCMW-raad om het
dossier van de assistentiewoningen, dat al vele jaren aansleepte
en eind 2018 eindelijk goedgekeurd zou worden, in de prullenmand te werpen. Zonder enig alternatief in het vooruitzicht te
stellen, gooide ze zo 80 000 euro aan studiekosten weg. Om nog
maar te zwijgen van de vele werkuren die in het dossier kropen.
Dat het nochtans een ijzersterk dossier was, staat voor de N-VA
vast. Dat bleek ook toen het in april 2018 unaniem werd goedgekeurd door alle partijen, inclusief CD&V.

 e geplande assistentiewoningen komen er niet.
D
Maar wat is dan het alternatief voor onze senioren?

“Wij leggen hoe dan ook onze argumenten opnieuw op tafel”,
gaat An verder. “Aan welk alternatief denkt de meerderheid als
de assistentiewoningen er niet komen? Hoe wil ze een sociaal
beleid voeren? Op die vragen verdient u als inwoner een
duidelijk antwoord.”

Met dank aan ons kritisch oppositiewerk

“De meerderheid werd hier het slachtoffer van haar eigen
arrogantie”, voegt gemeenteraadslid Jan Lievens toe. “Had men
geluisterd naar onze constructieve kritiek, dan was onze klacht
niet nodig geweest. Helaas merken we
dat deze meerderheid het niet te nauw
neemt met het inzagerecht van de
raadsleden. Dat motiveert ons alleen
maar meer om nog strikter toe te
zien op wat het gemeentebestuur in
zijn schild voert.”
An Van Wesemael

Fractievoorzitter

zoekt jou!
Jong N-VA combineert politieke vorming, actie en ontspanning in een vriendschappelijke
sfeer. Als lid van Jong N-VA ben je bovendien automatisch én gratis lid van de N-VA.
Voor slechts 5 euro krijg je het driemaandelijkse magazine Ronduit!, blijf je op de hoogte
van ons nieuws en kan je deelnemen aan onze activiteiten. Woon je op hetzelfde adres als
iemand die al lid is, dan betaal je slechts 2,50 euro. Iedereen die 30 jaar is of jonger kan lid
worden. Interesse? Geef een seintje via saartje.heymans@n-va.be
Saartje Heymans

Voorzitter Jong N-VA Lede
lede@n-va.be
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Feestcomité: waar is het
verdwenen geld?
De meerderheidspartijen weigeren klare wijn te schenken
over het verdwenen geld bij het Feestcomité. Ze willen
de kwestie ‘intern afhandelen’ en wringen zich in alle
mogelijke bochten om hun politieke verantwoordelijkheid te ontlopen. “Onaanvaardbaar”, vindt gemeenteraadslid Jan Lievens.
In mei kregen de gemeenteraadsleden voor het eerst te horen over
duizenden euro’s aan financiële onregelmatigheden. Er was een
schriftelijke schuldbekentenis, maar toch stelde de schepen van
Feestelijkheden meteen een ‘interne regeling’ voor. De voltallige
oppositie vond dat onaanvaardbaar en riep de gemeenteraad bijeen
om officieel uitleg te vragen. Daarbij bleek dat de financiële controlemechanismen niet hadden gewerkt, nochtans een verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Op aandringen van de N-VA
kwam er een voorstel voor een systematische interne controle op de
rekeningen van gemeentelijke organen zoals het Feestcomité. Minimaal één keer per jaar krijgt de gemeenteraad daarover een verslag.

Prutspaperassen

Het gemeentebestuur besliste ook om een bedrijfsrevisor aan te
stellen die een audit zou uitvoeren op de volledige boekhouding
van het Feestcomité over de laatste drie boekjaren. Maar zoals we
hadden voorspeld, kon een bedrijfsrevisor niet veel aanvangen met
de ‘prutspaperassen’ van het comité. Een auditverslag is er dan
ook nog steeds niet. Heel wat vragen blijven dus. Hoeveel geld is er
verdwenen? Hoe zorgt het gemeentebestuur ervoor dat de gestolen
middelen terugkeren naar de kas van het Feestcomité?
En misschien de belangrijkste vraag: waarom
diende het gemeentebestuur geen klacht in,
zodat er een onafhankelijk onderzoek kon
gebeuren naar mogelijk strafbare feiten?

Gemeenteraadslid Jan Lievens wil dat
het gemeentebestuur er alles aan doet
om financiële onregelmatigheden in de
toekomst te voorkomen.

Nood aan meer
capaciteit in naschoolse
kinderopvang

Hebt u moeite om voor uw kind een plaatsje te
bemachtigen in de naschoolse kinderopvang?
U bent niet alleen. Gemeenteraadslid Stijn
Droessaert vraagt dringende maatregelen, maar
de bevoegde schepen treuzelt.
“Er is in Lede een structureel tekort aan opvangplaatsen”,
aldus Stijn Droessaert. “Vooral op woensdagnamiddagen en in
korte vakantieperiodes krijgen zo’n tien tot vijftien gezinnen
te horen dat er voor hen geen plaats is. Hoog tijd dus dat de
gemeente werk maakt van meer capaciteit en daar ook de
budgetten voor uittrekt. Maar de meerderheid wil eerst een
onderzoek voeren naar het plaatsgebrek,
hoewel de cijfers voor zich spreken.
Voorlopig krijgt ze van onze fractie het
voordeel van de twijfel, maar we blijven
dit nauwlettend opvolgen.”
Gemeenteraadslid Stijn Droessaert
wil dat de gemeente snel meer
plaatsen voorziet in de naschoolse
kinderopvang.

Lede krijgt eindelijk taalbeleid
Enkele incidenten aan de gemeentelijke loketten toonden aan dat er nood is aan duidelijke richtlijnen voor
de omgang met anderstaligen. Gemeenteraadslid Jan Lievens wees daar in 2015 al op en krijgt nu navolging
in de gemeenteraad.
Het viel Jan Lievens al langer op dat er regelmatig een andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt aan de loketten. “Dat gebeurt
uiteraard met goede intenties, maar het blijft niet correct”, aldus Lievens. “Zo ontstaat er een aanzuigeffect.”
Op voorstel van de N-VA keurde de gemeenteraad alvast het principe goed om de taalwetgeving onverkort na te leven en duidelijke
richtlijnen te voorzien voor de gemeentelijke diensten. Het gemeentebestuur heeft advies gevraagd bij het Agentschap Integratie
en Inburgering. De oplossing spreekt voor zich: wie het Nederlands niet machtig is, moet zich op eigen verantwoordelijkheid laten
bijstaan door een tolk.
www.n-va.be/lede

Rarara, wie is bevoegd?
U wordt thuis geholpen door...
... een zorgkundige
die eten maakt

Vlaams
Federaal

... een verpleegster
die bloeddruk meet

Vlaams
Federaal

De zieke in het ziekenhuis is een
federale bevoegdheid, thuiszorg
is Vlaams. Een thuishulp die eten
maakt, is dus een Vlaamse
bevoegdheid. Maar meet een
thuisverpleegster uw bloeddruk
of legt ze een verband, dan is
het toch federaal.

Een potvis ...
... in de zee

Vlaams
Federaal

... op het strand

Vlaams
Federaal

De potvis die zwemt in de zee
is een federale potvis. Leg hem
op het strand en hij wordt
Vlaams. Zo ook de kip: op de
boerderij is ze Vlaams. Maar
leg diezelfde kip op uw bord en
ze wordt federaal.

Maximumsnelheid ...
50

... op de weg

Vlaams
Federaal

120

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

120

... bij werken
op de snelweg

Vlaams
Federaal

De maximumsnelheid is een
Vlaamse bevoegdheid. Behalve
Een
uitleg. Lorem
op dewoordje
autosnelweg,
daar is ze
ipsum
dolor
sit
consectefederaal. Tenzij amet,
er wegenwerken
tuer op
adipiscing
elit, sed diam
zijn
die autosnelweg,
dan is
nonummy
nibh
euismod
de maximumsnelheid weer
tincidunt
ut laoreet
Vlaams. Neemt
u dedolore
bus naar
magna
aliquam
erat uvolutpat.
het station, dan rijdt
Vlaams.
Ut
wisi
enim
ad
minim
Neemt u vervolgens deveniam,
trein,
quis
nostrud
exerci tation
dan reist
u federaal.
ullamcorper

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid.
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.
Bart De Wever, voorzitter N-VA

