Dossier brandweerhervorming ontploft
in aangezicht van cumulerende politici
De fractie van de Vilvocraten heeft gisteren 8 december 2014 tijdens de Vilvoordse gemeenteraad
fors geprotesteerd tegen de behandeling van het dossier van de brandweerhervorming.
De brandweerhervorming werd door middel van enkele wetten goedgekeurd in het federaal
parlement door alle partijen van de vorige meerderheid Di Rupo en ook het huidige regeerakkoord
staat achter het gestemde akkoord. Daarmee keuren alle traditionele partijen de
brandweerhervorming goed, incluis de vele burgemeesters en schepenen in onze regio die hun lokaal
mandaat cumuleren met onder meer een federaal of Vlaams mandaat.
De burgemeesters (waaronder Vilvoords sp-a-er Bonte) en schepenen keurden dus in het federaal
parlement wetten goed die ‘zware’ financiële gevolgen hebben voor de locale bevolking en stellen
pas nu de schade vast en protesteren hiertegen. Hoe hypocriet kan je zijn? Dit dossier toont ten
overvloede aan dat de cumul van het burgemeesterschap ( en schepenambt) en een federaal of
Vlaams mandaat geen enkele meerwaarde biedt voor de locale bevolking.
De gemeenteraad werd gisteren trouwens compleet onnodig bij hoogdringendheid samengeroepen.
De hoogdringendheid had immers enkel nut indien er effectief beroep zou worden aangetekend
tegen de verdeelsleutel van de brandweerkosten bij wet opgelegd door de gouverneur, beroep dat
binnen een bepaalde termijn moest worden gestemd en niet kon wachten tot de al lang geplande
gemeenteraad van 15 december 2014.
De voorgelegde motie, waarin de claim naar erkenning als centrumstad voor de zoveelste maal
wordt herhaald, kon dus gerust tijdens de gemeenteraad van volgende week worden goedgekeurd.
De samenroeping van deze compleet overbodige gemeenteraad kost de Vilvoordse belastingbetaler
overigens meer dan 3000 euro, centen die een betere bestemming hadden verdiend.
Dit schaamteloos politiek circus diende in hoofdzaak om de aandacht af te leiden van de falende
belangenverstrengeling van onze cumulerende burgemeesters en schepenen die op federaal of
Vlaams niveau geen oog meer hebben voor de belangen van hun inwoners.
Dit vormde dan ook de reden waarom de raadsleden van de Vilvocraten zich hebben onthouden bij
de stemming van deze motie.
Vilvocraten doen een oproep aan onze cumulerende politici om binnen hun respectievelijke partijen
het nodige doen zodat ondermeer de beloofde federale ondersteuning van de brandweer er effectief
komt. Indien ze hun partijgenoten hiervan niet kunnen overtuigen sturen ze best hun partijlidkaart
terug om nog enige geloofwaardigheid over te houden.
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