Vlaamse regering blameert Vilvoordse
burgemeester
De beslissing die de Vlaamse regering vrijdag trof met betrekking tot de eventuele redding van de InterVilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH), is een klinkende kaakslag voor de Vilvoordse
burgemeester Marc Van Asch (CD&V), voorzitter Herman De Waerheid (CD&V), directeur Olivier Moelaert
en het voltallige directiecomité met daarin onder meer voorzitter De Waerheid (CD&V), de Machelse
burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a), schepen Hilde Anciaux (sp.a), provincieraadslid Albert Absillis
(CD&V) en Open Vld-ster Carmen Cocozza.
Op basis van alle elementen uit de onlangs gevoerde onderzoeken besliste de Vlaamse regering om
Vlaams minister Freya Van den Bossche (sp.a), bevoegd voor huisvesting, een bestuurder ad hoc te laten
aanstellen. Deze ad hoc bestuurder vervangt het volledige directiecomité en de directeur en neemt ook
nog de bevoegdheden over die aan de voorzitter apart gedelegeerd werden. Hij of zij brengt onder meer de
actuele financiële situatie van de IVMH in kaart, stelt een financieel onderbouwd plan op en rapporteert
daarover driemaandelijks verslag aan de minister.
Of de Inter-Vilvoordse in haar huidige vorm kan blijven bestaan, lijkt zeer twijfelachtig. Eén van de
mogelijke opties om uit de problemen te geraken, is een fusie met een andere huisvestingsmaatschappij.
De ingreep van de Vlaamse regering vormt vooral een blaam voor burgemeester Van Asch die vijf dagen
voordien tijdens de gemeenteraad weer volop leugens tapte en beschamend selectief uit het RWO-rapport
voorlas dat door een gunstige wind of per fiets bij hem terechtkwam. In zijn uiteenzetting verzweeg hij alle
zware zaken die het verslag hem ten laste legt en hoe hij het directiecomité en de raad van bestuur manipuleerde om zichzelf wit te wassen en politieke tegenstrevers én medestanders voor zijn snode plannen te
laten opdraaien.
Als onafhankelijke gemeenteraadsleden bekijken we nu alle mogelijkheden om aan dergelijke praktijken
paal en perk te stellen en ervoor te zorgen dat zulk laakbaar gekonkel in de toekomst niet meer mogelijk is.
De grootste slachtoffers van het wanbeheer van de burgemeester, de voorzitter, de directeur en het
directiecomité en van de inertie van de raad van bestuur zijn immers de huurders van de sociale
huisvestingsmaatschappij en de Vilvoordse belastingsbetalers.
Het is in die optiek ook uitkijken naar de houding van de aandeelhouders op de jaarlijkse algemene
vergadering van de IVMH, nu woensdag 30 mei om 18 uur in het stadhuis van Mechelen.
De bedrijfsrevisor stelt in zijn verslag onomwonden dat: " hij in de onmogelijkheid verkeert een oordeel tot
uitdrukking te brengen over het feit of de jaarrekening van de IVMH afgesloten op 31/12/2011 een getrouw
beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel". In dit kader zou men kunnen verwachten van de
aandeelhouders dat ze deze jaarrekening niet goedkeuren en geen kwijting verlenen aan de bestuurders.
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