SVVO-PERSCOMMUNIQUE 01 VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 FEBRUARI
2007 TE OOSTERZELE
Een goede start van de werkzaamheden rond het lokaal sociaal beleidsplan, en nu …?
De eerste stap in de opmars naar de goedkeuring van het lokaal sociaal beleidsplan is de
omgevingsanalyse, opmaak van de huidige situatie en de inventaris van de huidige activiteiten. Dit werk werd correct gepresenteerd voor de gemeenteraad zoals het ook al getoond
werd aan de OCMW-raad.
SVVO vraagt dat de coördinatiegroep van deskundigen zo snel als mogelijk zou uitgebreid
worden met vertegenwoordigers van de politieke partijen om de stuurgroep te vormen.
Immers vanaf nu moet een sterkte-zwakteanalyse van de huidige situatie richting geven aan
de mogelijke beleidsopties die daaraan moeten tegemoetkomen. SVVO betreurt dat dit nog
niet gebeurde om de werkzaamheden te kunnen verder zetten. De wetgever heeft immers
gewenst dat alle partijen volwaardig geassocieerd worden bij die activiteiten.
SVVO betreurt ook dat de meerderheid ook geen uitnodiging richtte aan de oppositie om
samen met de deskundigen en de meerderheid de verschillende deelwerkgroepen (“clusters”) te bevolken om een positieve bijdrage te kunnen leveren.
SVVO eist een gratis aansluiting van de bewoners aan de leidingen die ondergronds
gelegd worden
Ter gelegenheid van de Aquafinwerken hebben de kabelmaatschappijen en de gemeente
gevraagd om hun kabels ondergronds te kunnen leggen. De gemeente moet daarvoor een
aanzienlijke bijdrage betalen.
SVVO vraagt dat deze werken die de overheid en kabelmaatschappijen opleggen geen
supplementaire kosten met zich meebrengen voor de bewoners in die straten. SVVO gaat
uit van het principe dat wie beslist ook moet instaan voor de gevolgen en kan niet aanvaarden dat bewoners moeten opdraaien voor het feit dat de aansluitingspunten naar de huizen
toe zouden kunnen verplaatst worden.
SVVO-resolutie rond de opwarming van de aarde schudt meerderheid wakker rond
niet ingeloste engagementen uit het milieubeleidsplan
SVVO-gemeenteraadsleden Filip Michiels, Carine schamp en Virginie Buyse hebben, naar
aanleiding van de maatschappelijke discussie rond “the inconvenient truth”, een resolutie
ingediend die mede vorm moet geven aan het gemeentelijke beleid inzake de problematiek
van de klimaatsopwarming en het energievraagstuk. Een deel van die beleidspunten staan
vermeld in het “milieubeleidsplan” dat reeds in 2005 werd opgemaakt. Daarin staat immers
ook expliciet een “energie”-hoofdstuk.
SVVO stelt vast dat de meerderheid hieraan onvoldoende heeft gewerkt: de duurzaamheidambtenaar werd niet aangeduid, de rapportering rond de gemaakte engagementen tegenover de hogere overheden werd niet gemaakt. Daardoor heeft Oosterzele veel subsidies
van de hogere overheden niet kunnen binnenrijven en dus niets kunnen uitwerken (behoudens enkele symbolische acties). In Oosterzele werd slechts 9% van het milieubudget via
subsidies gerecupereerd; in bv. Merelbeke is dit 43%. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.
SVVO stelt vast dat de meerderheid opnieuw manoeuvreerde om een initiatief van SVVO
niet te moeten stemmen. CD&V voerde de resolutie af naar de Minaraad “waar ze verder
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uitgewerkt zal worden”. Nochtans verklaarde ze er volledig te kunnen achterstaan en ze te
beschouwen als een beleidsplatform voor het toekomstige milieubeleidsplan vanaf 2009.
Dit leidde tot de terechte opmerking van SVVO-raadslid Lieven De Corte : “Het zou beter
geweest zijn dat de meerderheid zich niet uitsloofde in ellenlange verdediging van haar
beleid uit het verleden, dan zouden we een uur vroeger het licht hebben kunnen uitdoen en
de verwarming afzetten. Het is slechts een intentieverklaring om samen verder te werken
aan de problematiek en geen oorlogsverklaring”.
SVVO betreurt dat CD&V nog steeds niet de positieve aanpak met telkenmale concrete
SVVO-beleidsbijdragen aanvaardt. Nochtans mag de meerderheid nog vele SVVOinitiatieven verwachten !!!

SVVO en Groen! vragen een betere communicatie van de gemeenteraad en het college
SVVO en Groen! vragen dat aan alle inwoners die erom vragen een e-mail wordt gestuurd
met de gecommentarieerde agenda van de gemeenteraad. Zo kan elkeen concreet zien wat
de agendapunten omvatten.
SVVO begrijpt niet dat de meerderheid geen werk maakt van een verplichting van het nieuwe gemeentedecreet om de collegebeslissingen per e-mail over te maken aan alle gemeenteraadsleden.
SVVO en Groen! vragen ook dat alle uitnodigingen van de adviesraden en comités ook aan
alle gemeenteraadsleden worden medegedeeld per e-mail. Het excuus dat dit moeilijk zou
zijn is belachelijk, evenals het excuus dat er nog geen nieuw huishoudelijk reglement is. Het
gemeentedecreet voorziet immers duidelijk dat de gemeenteraadsleden te allen tijde kunnen
aanwezig zijn om mee het beleid uit te bouwen. Dit weigeren aan de oppositie strookt niet
met de letter en de geest van het nieuwe gemeentedecreet.

Namens de SVVO-fractie
Jan Bogaert,
SVVO-voorzitter
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