PERSBERICHT – 25 maart 2013:
‘ Traditionele partijen zijn ‘partners in crime’ met
betrekking op onwettig ontslag directeur IVMH ‘
Beste persmensen,
We hebben ondertussen kennis genomen van het arrest van het hof van beroep met betrekking
op het onwettige ontslag van de gewezen directeur van de Inter Vilvoordse Maatschappij voor
Huisvesting (IVMH).
De kostprijs voor de IVMH voor deze duidelijke bestuursfout loopt wellicht op tot een
bedrag van meer dan 150.000 euro. Een som die finaal zal moeten worden betaald door de
sociale huurders en de Vilvoordse en Vlaamse belastingbetalers.
Hoofdverantwoordelijke in dit dossier is allicht gewezen Vilvoords CD&V-burgemeester
Marc Van Asch, tevens gewezen voorzitter van de IVMH. Hij kan aangewezen worden als de
architect van de uitwerking van het onrechtmatig ontslag om dringende reden van de gewezen
directeur van de IVMH, maar vond bij de Vilvoordse Open Vld en sp.a welwillende
‘partners in crime’.
Studie van het dossier leert ons immers dat Corinne Olbrechts als gewezen Open Vld eerste
schepen van de stad Vilvoorde, Jo De Ro als toenmalig Open Vld fractieleider en huidige
schepen van financiën en sp.a-er Hans Heyndels (als rechterhand van Hans Bonte) zeer nauw
betrokken waren bij de voorbereidingen van voormeld ontslag. Huidig burgemeester Bonte
was in deze zaak zeker op de hoogte van alle beslissingen en heeft zich nooit verzet tegen de
genomen besluitvorming. Meer zelfs, werden alle onwettige besluiten genomen onder het
tijdelijk voorzitterschap van zijn partijgenoot en burgemeester van Machelen JP Degroef. Ook
deze handelswijze typeert de ongelooflijk hypocriete houding van Hans Bonte en de sp.a in
dit dossier.
Het zou een zegen zijn voor de Vilvoordse politiek indien de direct politiek betrokkenen
hieruit lessen zouden trekken en hun politieke verantwoordelijk ten volle opnemen.
Vilvocraten pleiten al heel lang voor een complete depolitisering van de IVMH en begrijpen
dan ook niet dat sp.a, Open Vld en N-VA opnieuw een politieker ‘pur sang’ als voorzitter van
de nieuwe raad van bestuur hebben aangewezen in navolging van hun bestuursakkoord. Het
voorzitterschap van de IVMH die aan gewezen sp.a-schepen Guy Ceuppens werd beloofd is
zeer duidelijk een compensatie voor het mislopen van een nieuw schepenmandaat. Guy
Ceuppens was de afgelopen twaalf jaar schepen van sport en blonk daar niet echt uit in
werkkracht en dossierkennis. Het is dan ook een fout signaal dat men iemand met
onvoldoende kennis en achtergrond van de sociale huisvestingsproblematiek aan het hoofd
zou plaatsen van de immer noodlijdende IVMH.
Vilvocraten maken zich ook hier geen illusies. De traditionele partijen zullen dit zoveelste
débacle weeral met de politieke mantel der liefde bedekken op kap van de sociale huurders,
Vilvoordse belastingbetalers en kiezers.
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