PERSMEDEDELING 31 januari 2013:
‘Partijfinanciering wordt ingevoerd in Vilvoorde’
Beste persmensen,
De nieuwe coalitie in Vilvoorde is nu een maand geïnstalleerd en bekent een eerste maal
kleur.
1. - Zoals blijkt uit een vorig persbericht werd het Vilvoords schepencollege (CBS) decretaal
verplicht om haar overdreven schepenweddes aanzienlijk terug te schroeven en terug te
brengen op het maximale niveau in functie van het aantal inwoners. Van enige spontane
inlevering is geen sprake. (zie bijlage)
2. - Het CBS heeft er echter iets op gevonden en paste het huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad aan, waardoor er een pak belastinggeld terugvloeit naar de politieke
fracties.
De Vilvoordse belastingbetaler zal aldus de komende zes jaar maximaal 261.300 euro moeten
ophoesten voor onder meer parkeerabonnementen, tablets, communicatieforfaits,
fractievergoedignen, ed… Sp.a/Groen gaat met een derde van dit bedrag lopen. (zie bijlage
voor gedetailleerde berekening)
De meerderheid poogt deze aanslag op het Vilvoords belastinggeld te kaderen in een
opwaardering van de gemeenteraad.
In vele steden en gemeenten bespaart men terecht op de vaak overdreven politieke
werkingsmiddelen (o.m. in Antwerpen en Londerzeel). Vele Vlamingen stellen zich vragen
bij weinig transparante dotatiesystemen voor het koningshuis en politieke partijen. In
Vilvoorde voeren Sp-a/Groen, N-VA en Open Vld dit nu schaamteloos in.
De opwaardering van de gemeenteraad en de Vilvoordse politiek in het algemeen kan men
beter aanpakken door zoveel als mogelijk gemeenteraadsleden en kandidaten op de lijsten te
betrekken bij het beleid. De verdeling van vele mandaten in intercommunales en andere
organen is hier dan ook een gemiste kans. Een overzicht toont ook hier aan dat de leden van
het CBS quasi alle mandaten voor zichzelf voorbehouden en fenomenaal cumuleren en
aldus hun politieke achterban negeren.(zie bijlage)
3. - De verkiezingen van de leden van de politieraad en het OCMW toonden verder aan dat
er een nauwe samenwerking was tussen de meerderheid en de CD&V. De Vilvoordse
CD&V kreeg aldus een zitje in het vast bureau van het OCMW, naast nog enkele andere
mandaten (zie bijlage). De CD&V wordt ook in het nieuwe dotatiesysteem minder financieel
gestraft dan de andere oppositiepartijen. Het heeft er alle politieke schijn van dat de
meerderheid al te harde oppositie vanwege de CD&V wil afkopen met mandaten en dotaties.
4. - Opmerkelijk is ook de steun die het Vlaams Belang klaarblijkelijk kreeg van een
onafhankelijk raadslid, om aldus een zitje te bemachtigen in de politieraad. Ook in Vilvoorde
is er dus een doorbraak van het cordon sanitaire rond het VB. Om één of andere reden
mislukte het bemachtigen van een zitje in het OCMW door het VB. (zie bijlage)

Het is nu wachten op het uitgewerkte bestuursakkoord om te kijken waar Vilvoorde naartoe
gaat.
Nu al blijkt evenwel dat men de vooruitzichten van 7 december 2012, uitgeschreven in de
persmap ‘Vilvoorde vooruit door samenwerking’ op diverse vlakken niet haalt.
Het ingevoerde dotatiesysteem staat haaks op het zuinig besteden van belastinggelden, het
politieparket komt niet naar Vilvoorde, respect voor sommige oppositiepartijen ontbreekt, de
aangekondigde samenwerking met de administratie wordt op het niveau van het OCMW al
miskend, normvervaging is nog steeds aan de orde,…

Met dank voor uw belangstelling,
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