Beste persmensen,

De raadscommissie stedelijke infrastructuur en stedelijke ontwikkeling van de stad Vilvoorde was gisteren
integraal gewijd aan het auditrapport van de inspectie RWO betreffende de Inter Vilvoordse maatschappij
voor huisvesting.
De bevindingen van dit rapport zijn ontluisterend, doch alle meerderheidspartijen weigeren hun politieke
verantwoordelijkheid op te nemen. Niemand is zich van enige schuld bewust.
Een aantal bevindingen zijn nochtans onweerlegbaar:
de huidige directeur blijkt onvoldoende daadkrachtig, hij neemt teveel een afwachtende houding
aan, hij slaag er niet in miskenning van reglementering te vermijden. Hij kon ook geen valabel herstelplan
voorleggen(p.40)
op dit ogenblik zijn er geen tekenen van krachtdadig bestuur aanwezig bij de IVMH (p. 40)
het herstelplan is inconsistent, er is geen samenhang tussen de verschillende delen en rond bepaalde aspecten is er zelfs tegenspraak. Het is een samenraapsel van algemeenheden, zonder
richtinggevende visie, zonder cijfermatige onderbouwing (p.35)
het huishoudelijk reglement is onduidelijk, niet in overeenstemming met de geldende reglementeringen en op een bepaald punt strijdig met de statuten van de IVMH (p.32)
het directiecomité oefende onvoldoende toezicht uit op de door haar gedelegeerde bevoegdheden
aan de directeur
het stadsbestuur van Vilvoorde mengt zich in het personeelsbeleid van de IVMH. Bij ontslagen van
2 werknemers waren er ongeoorloofde tussenkomsten van de burgemeester van Vilvoorde, dhr. Marc Van
Asch (p.21)
de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad van bestuur ontvingen sedert de algemene vergadering van 2009 onterecht een forfaitaire vergoeding (p.30 TR)
in vergelijking met de sector heeft de IVMH hoge kosten m.b.t. zitpenningen voorzitter en bestuurders (p.31 TR)
er gebeurde een ongemotiveerde toewijzing van een huurwoning aan de broer van een bestuurder
(p.35)

De aangehaalde en bewezen feiten zijn politiek zo zwaarwichtig dat elke zichzelf respecterend politicus de
eer aan zichzelf zou moeten houden en ontslag nemen.
De huidige politieke klasse van CD&V , N-VA, Open Vld en sp.a heeft echter deze politieke moed niet en
sluit de rangen met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht. Al deze partijen blijft verder parasiteren op kap
van de sociale huurders zonder enige schroom.
Vlaams minister van wonen Freya Van den Bossche wacht dus best niet te lang om de ad hoc bestuurder
(lees: crisismanager) aan te duiden, zodat er snel schoon schip kan worden gemaakt en de wederopbouw
eindelijk kan starten. Deze crisismanager zal prioritair een echt herstelplan moeten opstellen.
Met dank voor uw belangstelling,
Vilvoorde, 20 juni 2012
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