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SVVO GAAT AKKOORD MET DE AANKOOP VAN HET BOS IN KWAADBEEK
SVVO kan akkoord gaan met de aankoop van een populierenbos van +/- 1 hectare aan de
Kwaadbeek. Hoewel het een populierenbos is met weinig waardevolle flora, wenst SVVO de aankoop
toch te steunen omdat het bos een zuiverend effect heeft op de Kwaadbeek en desgevallend als
overstromingsgebied kan dienen. SVVO steunt initiatieven die de waterkwaliteit van de beken
versterken. Bescherming van onze waterlopen is een prioriteit voor de toekomst.
Daarenboven is het bos bijna kaprijp. SVVO hoopt dat het dan opnieuw heraangeplant wordt met een
grotere variëteit aan boomsoorten die de drassige grond aankunnen en rijkere flora een kans geven.
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SVVO heeft sinds jaren dit dossier willen aanpakken maar de meerderheid hield steeds de boot af.
De zwakke punten van de huidige regeling waren gekend: nood aan een eenvormige kostprijs, een
transparant contract, geen schimmige financiering van een reeds afgeschreven oude bus, nood aan
een financiering per leerling per school. Na 3 tussenkomsten van SVVO bij de gouverneur bevestigde
deze onze kritiek en vroeg een transparante regeling georganiseerd door de gemeente waarbij het
sociaal voordeel aan alle scholen werd toegekend. Dit is wat SVVO altijd gevraagd heeft.
De regeling die uit de bus komt ziet er als volgt uit:
- de gemeente koopt een bus aan met 38 plaatsen. SVVO is voorstander van de aankoop van
een nieuwe bus.
- de ouders betalen enkel de ouderbijdrage aan de school die ze op zijn beurt doorstort aan de
gemeente
- alle scholen kunnen van de bus gebruik maken, zowel de gemeentescholen als de vrije
scholen
- de scholen organiseren op een evenwichtige manier het toezicht op de bus
SVVO vraagt dat die bus in weekends en tijdens schoolvakanties ook beschikbaar zou staan voor
activiteiten van de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking en de gemeentelijke sportkampen.

SVVO VRAAGT EEN INDEXERINGSTOELAGE VOOR ALLE JEUGDBEWEGINGEN
In 1990 werd de afspraak gemaakt dat alle jeugdbewegingen voor de bouw van hun lokalen en hun
installatie +/- 2.000.000 BEF ( 50.000 euro) kregen. De Gidsen waren de eerste in 1990.. Tijdens de
voorbije campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kreeg Jongens Chiro Balegem de toezegging
dat zij voor hun bouw in 2005 hetzelfde bedrag zouden krijgen aangevuld met de index. Die
indexsprong tussen 1990 en 2005 bracht hen ongeveer 12.000 euro supplementair op.
Nu de gemeenteraad beslist om die verkiezingsbelofte hard te maken, eist SVVO dat alle
jeugdbewegingen op een gelijke en niet-discriminatoire manier worden behandeld.
Elke
jeugdbeweging moet dus de indexeringstoeslag krijgen.
Wie moet dan nog wat krijgen: de basisindex is deze van 1990; in 1991 bouwden Chiro Tel Aviv en
Scouts Sint-Kristoffel; in 1995 Chiro Sint-Lutgardis. SVVO heeft deze verenigingen aangeschreven
om hen te helpen hun dossier voor het gemeentebestuur klaar te maken.

GEMEENTELIJKE OPENBARE AANBESTEDINGEN ONDER DE LOEP
De gemeente is een groot werkgever voor werken en diensten uit te voeren door onze zelfstandigen
en bedrijven. Ook op deze gemeenteraad stonden 5 aanbestedingsdossiers geagendeerd, bv het
verven van de buitengevel van het zaaltje van de pastorie te Moortsele tegen de prijs van 35.000 euro
(1.300.000 BEF) !!
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De overheid, ook de gemeentelijke, is ertoe gehouden hierbij strikte regels en procedures toe te
passen die elkeen een eerlijke kans geeft om de beste prijs/kwaliteit aan te bieden. Bij vluchtig
nazicht van de dossiers uit het verleden moeten we vaststellen dat die regels systematisch met de
voeten worden getreden. Daarom zal SVVO op regelmatige basis alle aanbestedingsdossiers
onderwerpen aan een interne audit, de resultaten ervan publiceren en zo nodig de procedure laten
herbeginnen. SVVO heeft tevoren reeds voorgesteld een commissie op te richten om de
aanbestedingen te begeleiden. Dit voorstel werd door de meerderheid niet aanvaard!!!
SVVO zal ook proberen om systematisch zelf tegenvoorstellen te doen als de prijsaanvraag reeds
gelanceerd is hetzij om de aan te schrijven lijst van bedrijven aan te vullen, hetzij door alternatieve
oplossingen voor te stellen.
SVVO is tevreden dat de meerderheid de aankoop van een graveermachine om de urnes op de
kerkhoven op een harmonische manier te graveren, tijdens deze zitting heeft uitgesteld. SVVO stelde
voor om deze taak in een servicecontract te gieten, eerder dan dit door de gemeente zelf te laten
uitvoeren, temeer daar er in Scheldewindeke een gespecialiseerd bedrijf is die dit kan doen tegen een
lagere globale kost.
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