SVVO-Persbericht II van 24-10-2007
Alweer een kaakslag voor de democratie: de vrijwilligers monddood gemaakt!!!
De problematiek is ons allen bekend – 2 adviesraden zijnde de Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) en de Gezins- en welzijnsraad (GWR) krijgen de voorziene subsidie voor 2007 niet (48.324 euro).
Op de gemeenteraad van september werd dit punt door de meerderheid goedgekeurd.
Uiteraard heeft SVVO (bij monde van Filip Michiels, Lieven De Corte en Virginie Buyse) hier
duidelijk op gereageerd en gevraagd hun beslissing in te trekken. Dit werd een dovemans
gesprek.
De motivatie van de meerderheid dat het een éénmalige “ingreep” is en dat het eigenlijk ongehoord is dat vrijwilligers zo’n pak centen kunnen beheren, houdt geen steek.
Hoe kan je een ingreep rechtvaardigen als er niet met de betrokken raden overleg is
gepleegd? Hoe kan je eenzijdig subsidies gaan ontzeggen die reeds voorzien waren
en waar de raden (en de organisaties/verenigingen ) op rekenen? Hoe kan je rechtvaardigen dat andere vrijwilligers van andere raden deze centen dan als extra krijgen?
Zijn vrijwilligers van de GROS en de GWR dan minderwaardig aan andere vrijwilligers
binnen andere adviesraden? Op welke basis worden de competenties van onze vrijwilligers binnen gedupeerde raden in de schaal gelegd en bestempeld met een onvoldoende? Waar is het respect dat al deze vrijwilligers verdienen?
En het werd nog erger…
Vrijwilligers krijgen een mail vol verwijten en dreigementen van de burgemeester: als
men durft DEELNEMEN aan de protestactie georganiseerd door de GROS en de Gezins- en Welzijnsraad is elk debat in de toekomst uitgesloten. Dat dreigement kan tellen! De telefoon stond bij raadsleden Virginie Buyse, Lieven De Corte en Filip Michiels
en vele anderen niet stil vandaag, mensen getuigen hun steun voor de actie, uiten hun
verontwaardiging maar “durven” niet meer aangezien ze toch wel afhankelijk zijn van
de goodwill van het huidig bestuur.
Als zij nu hun steun openlijk betuigen kan dit gevolgen hebben voor hun vereniging…
De meerderheid heeft duidelijk de macht in handen. Maar aan deze vorm van macht
komt toch een vies geurtje te zitten… Na de gemeenteraadsleden van de oppositie
werden nu ook de vrijwilligers en boze burgers de mond gesnoerd.
En niet alleen de burgemeester wil onze vrijwilligers “chanteren”, ook schepen Els De
Turck acht het nodig vrijwilligers onder druk te zetten, ze vindt het echter niet nodig
het volledige verhaal uiteen te zetten, maar doet dit met een politiek gekleurd verhaal
… En dan durven beweren dat het de anderen zijn die politieke spelletjes spelen!!!
Op de gemeenteraad konden we vernemen, op vraag van Lieven De Corte, dat deze
dreigmail gesteund werd door de ganse CD&V-fractie, dixit de burgemeester.
Op zijn vraag of samenwerking in de toekomst nog mogelijk zou zijn, werd het standpunt bevestigd dat geen dialoog mogelijk is met actievoerders die dergelijke standpunten innemen. Schepen Marleen Verdonck gaf echter toe dat er serieuze communicatieproblemen zijn geweest, die geleid hebben tot de huidige patstelling.
Maar ze plakte daar onmiddellijk een ander onderhuids dreigement aan vast, namelijk
de samenstelling van de GROS, die niet op de gemeenteraad was gekomen. Wil deze
meerderheid nu ook al bepalen wie mag vrijwilliger zijn?

SVVO-Persbericht II i.v.m. de gemeenteraad van 24 oktober 2007

1/2

SVVO-Persbericht II van 24-10-2007
Op zijn vraag hoeveel de gemeente voor ontwikkelingssamenwerking in 2007 heeft
gespendeerd en welk percentage dit is van de gemeentebegroting, kon de burgemeester geen onmiddellijk antwoord geven maar beloofde dit later te doen.
SVVO staat versteld van deze gang van zaken. Dreigementen zijn zeker geen middel om
meer vrijwilligers te motiveren om zich verder belangeloos te engageren. CD&V zegt steeds
voor een ruime inbreng van en dialoog met het middenveld en het vrijwilligerswerk te staan.
De democratie kan hiervan enkel sterker worden.
Met deze beslissing en hun reactie op de actievoerders twijfelt SVVO eraan of de huidige
absolute meerderheid zijn democratisch elan nog wil houden.
SVVO heeft ook geprobeerd om de inbreng van de vrijwilliger en de burger in het beleid te versterken. Filip Michiels heeft volgende tekst willen inschrijven in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad:
“PARTICIPATIE VAN DE BURGER
Art. 52.
Met het oog op het bevorderen van de participatie van de burger wordt aan de bevolking
spreekrecht gegeven op de vergaderingen van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies.
Art. 53.
§1. - Voorafgaandelijk aan de aanvang van elke gemeenteraadszitting of commissievergadering kan het publiek gebruik maken van 15 minuten om een aantal vragen van
gemeentelijk belang aan het schepencollege of aan de raadsleden te stellen. De
spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker en de aanvraag moet schriftelijk ingediend worden uiterlijk vijf vrije dagen vóór de raadszitting, datum van afgifte en zitting niet inbegrepen. De vragen kunnen naar de gemeentesecretaris verstuurd worden per brief, per fax of per e-mail.
§2. - Elke vraag wordt gevolgd door een korte repliek door een lid van het college van
burgemeester en schepenen, door een raadslid of door een deskundige.
Over dergelijke tussenkomsten wordt verder niet gedebatteerd of gestemd. Indien de burger dit wenst kan het antwoord schriftelijk achteraf opgestuurd worden. De bedoeling van
het verlenen van spreektijd aan de burger is immers niet zozeer het uitlokken van standpunten. Het heeft eerder een informatieve waarde of biedt de mogelijkheid problemen aan te
kaarten zonder directe concrete oplossingen en standpunten te laten formuleren door het
college van burgemeester en schepenen, gemeenteraadsleden of deskundigen.”

Helaas werd dit amendement van SVVO opnieuw niet opgenomen.
Hoewel het nieuwe gemeentedecreet dat mogelijkheden opent, wil deze
absolute meerderheid niet gestoord worden met de zorgen van de vrijwilliger of de burger.

Namens de SVVO-fractie
Jan Bogaert
SVVO-voorzitter
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