PERSBERICHT – 3 april 2013:
‘ Schuldig politiek verzuim ‘
Beste persmensen,
Ik heb zoals zovele Vilvoordenaars kunnen kennis nemen van de problematiek rond de Vilvoordse
jongeren die in Syrië zouden zijn gaan strijden aan de zijde van de rebellen aldaar.
Dit zijn uiteraard intrieste verhalen die mogelijk hadden kunnen vermeden worden door een
doortastend beleid. De Vilvoordse politieke beleidsmakers in de vorige en huidige legislatuur hebben
hier in het verleden hun volle verantwoordelijk nooit genomen en deze problematiek steeds
geminimaliseerd.
Is er hier geen sprake van schuldig politiek verzuim?
Ik verwijs jullie hiervoor naar de inhoud van mijn campagneblogs.
Op 8 juli 2012 klaagde ik toen al het falende veiligheidsbeleid in Vilvoorde aan.
De blog van 5 augustus 2012 toonde vervolgens aan dat de begeleiding van maatschappelijk
kwetsbare jongeren in Vilvoorde een echte 'farce' was. De laatste verantwoordingsnota
van het jeugdbeleid 2011 in Vilvoorde bevestigt deze bevindingen (zie bijlage).
De stad klaagt aan dat ze in de komende jaren een pak subsidies gaan mislopen. De rijkelijk
toebedeelde subsidies werden de afgelopen jaren evenwel op een onoordeelkundige manier benut.
Op 2 september 2012 verwees ik naar een ronduit hallucinant filmpje op youtube. Waarom greep men
toen niet in?
Op 13 september 2012 bleek verder dat de dienst alternatieve gerechtelijke maatregelen (AGM) van
de stad Vilvoorde compleet in gebreke bleef. Jarenlang kreeg men royale subsidies toebedeeld, maar
ook hier werden die overduidelijk slecht besteed. Pas na het dreigement tot intrekken van de
subsidies greep men na jaren wanbeheer in. De hogere controlerende overheid schuwde de kritiek
niet gaande van 'penibele disfuncties in 2009' tot 'in 2011 bleek de situatie in de AGM-dienst Vilvoorde
ronduit rampzalig...'
En is het nu net niet deze Vilvoordse AGM die moest toezien om de uitvoering van de opgelegde
werkstraf voor een vermeende Vilvoordse Sharia4Belgium activist (HLN 13/07/2012) die zoals we in
de pers kunnen lezen momenteel onvindbaar is?
Sommigen zullen deze opmerkingen, gestaafd aan de hand van officiële stukken, weeral afdoen als
stemmingmakerij.
Diegenen die echt de moeite doen om dit dossier grondig te bekijken komen allicht tot andere
conclusies.
Het sociale beleid in Vilvoorde werd begin 2000 hertekend door sp.a-er Hans Bonte (gewezen
schepen van sociale zaken en gewezen OCMW-voorzitter en huidig burgemeester) bijgestaan door
Fatima Lamarti als schepen van integratie en heeft geleid tot een zware verstoring van de sociale mix
in vele stadsdelen zonder dat er noodzakelijke begeleidende maatregelen werden genomen. Vandaag
wordt de Zennestad geconfronteerd met de schrijnende uitwassen van dit foute beleid.
Men poogt nu onverhoeds om de politieke meubelen te redden. Het oprichten van een task-force is
goed maar komt veel te laat.
Het gevoerde sociale en veiligheidsbeleid moet drastisch worden bijgestuurd, maar aangezien deze
bevoegdheden bij de Vilvoordse sp.a blijven (burgemeester Bonte en schepen Lamarti) is het zeer de
vraag of deze meerderheid de terechte verzuchtingen van vele Vilvoordenaars zal tegemoet komen.
De verantwoordelijkheid van de andere traditionele partijen (Open Vld, Groen en CD&V) is hier
evenzeer verpletterend. Ook hier zijn ze opnieuw 'partners in crime'.
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