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Beste persmensen,
Ik neem niet zonder enige verwondering kennis van onderstaande persmededeling. De
verkiezingskoorts slaat inderdaad toe.
Moet ik er jullie nog op wijzen dat ik sedert 2007 stelselmatig elk jaar aan het schepencollege voorstel tijdens de budgetbespreking in de gemeenteraad om de verloning van
de burgemeester en schepenen te laten gebeuren conform het aantal inwoners van onze
stad. Deze abnormale te hoge verloning kost de Vilvoordse belastingbetaler op het einde
van deze legislatuur meer dan 1 miljoen euro! In bijlage treffen jullie de detailnota
hieromtrent aan. Deze nota dateert van december 2007!
Blijkbaar hebben sommige schepenen nu plots het licht gezien in het zicht van de komende gemeenteraadsverkiezingen en hebben ze berouw voor hun graaicultuur. Ik ben
uiteraard blij dat ze mijn standpunten die ze jaren aan een stuk weghoonden nu blijkbaar
tot hun gedachtegoed willen rekenen.
Ook hier schuwt men de leugen weeral niet, want ook de Open-Vld-schepenen in het huidige bestuur wilden ook plots de schepenwedden normaliseren. Hierover zwijgen de
Open-Vld-jongeren dus zedig. Van plat populisme en ongelofelijke ongeloofwaardigheid
gesproken.
Met dank voor jullie aandacht,
Alain Van Hende
Raadslid Vilvocraten
Mobiel 0497 44 79 03

PERSMEDEDELING Jong Vld Vilvoorde
Vrijdag 14 oktober 2011

Populisme troef
De stad Vilvoorde werd in het verleden beschouwd als een stad met een centrumfunctie. Vanuit deze
belangrijke rol legde de Vlaamse regering een hogere verloning vast voor de Vilvoordse burgemeester en
schepenen. Deze hogere verloning stopt automatisch op het einde van deze legislatuur. Hans Bonte en
Anneliese Simoens stellen nu een vroegtijdige stopzetting van deze verloning voor. ‘Populisme en volksmennerij onder het mom van een besparingsmaatregel ’ volgens Jong Vld Vilvoorde.
In 2008 kwam dit debat al aan bod in de gemeenteraad. Volgens de administratie kan er geen sprake zijn
van een vroegtijdige aanpassing, omdat dit door de wetgeving niet voorzien werd. ‘Vanwaar deze
démarche? Beiden toonden voorheen nooit enige interesse in deze administratieve situatie en genieten
allebei al 11 jaar van deze verhoogde wedde. Duidelijk een aanval van verkiezingskoorts’ aldus Jong Vld
Vilvoorde.
De jonge Vilvoordse liberalen ergeren zich aan de plotse opstoot van politieke maagdelijkheid en zuinigheid van schepenen Bonte en Simoens.
Jong Vld Vilvoorde wijst erop dat door het cumuleren van zijn functie als federaal parlementslid, voorzitter
van de commissie Sociale Zaken in de Kamer en zijn schepenambt Hans Bonte weinig of geen invloed zou
ondervinden van een verlaging. Ook Annelies Simoens wordt door Jong Vld Vilvoorde op de korrel genomen. ‘Schepen Simoens is een schepen zonder bevoegdheden. Ze zou zich beter afvragen of ze
überhaupt een verloning verdient’.
Dat beide schepenen hier nu een einde aan willen maken heeft volgens Jong Vld Vilvoorde weinig te
maken met een doelbewust besparingsbeleid.
‘Plat opportunisme’ vindt politiek secretaris Gert-Jan Sterckx.
Jong Vld Vilvoorde

Nota : weddes burgemeester en schepenen
( Alain Van Hende - december 2007)

