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Toekomst personeel woonzorgcentrum Ter Deeve onduidelijk
Begin november 2015 werd er voor de eerste maal gesproken over de onzekere toekomst van het woonzorgcentrum. De meerherheid stelde toen voor om in overleg te gaan met private en publieke partners om de
toekomstmogelijkheden van het woonzorgcentrum te onderzoeken.
Een degelijk onderzoek is nog steeds niet aan de OCMW-raad
voorgesteld. Enkel een kort mondeling verslag hebben we
gekregen. Op de OCMW-raad van 1 december werd dan
nogmaals het voorstel gedaan om op zoek te gaan naar
potentiële toekomstige partners. Het voorstel werd goedgekeurd,
maar raadslid Machteld Vanhee keurde dit om verschillende
redenen af.

OCMW-raad heeft geen inspraak

“De OCMW-raad heeft gedurende het hele onderzoek geen
inbreng of medezeggenschap. Enkel de OCMW-voorzitter,
burgemeester en secretaris zullen de overheidsopdracht
uitschrijven. Ook de vergelijking van de potentiële partners
gebeurt enkel door hen. Een volledig democratisch verkozen
OCMW-raad wordt zo buiten spel gezet. Om ons te sussen
mogen we op het allerlaatste hun gekozen partner al dan niet
goedkeuren”, legt Machteld Vanhee uit.

Geschikte partner?

Volgens de mondelinge informatie gegeven door de OCMWvoorzitter is er zo goed als zeker een geschikte partner gevonden.
De vergunningen voor 44 bedden alsook het personeel kunnen
overgenomen worden door een nabijgelegen rusthuis. Volgens
de voorzitter mogen we de beslissingen niet laten aanslepen,
want dan kan dat rusthuis nog kamers laten bijbouwen, terwijl
ze nu toch al aan het bijbouwen zijn. Zullen we nog een
overheidsopdracht uitschrijven?

Wat met het personeel?

Ondertussen werd ons mondeling al meegedeeld dat de plannen
voor de kamers van het huidig woonzorgcentrum al getekend
zijn. De kamers worden omgebouwd tot serviceflats. Een van
onze grote bezorgdheden blijft echter wat er zal gebeuren met de
personeelsleden en hun statuut (cf. dienstencheques). Machteld
is duidelijk: “Is er nog een beetje democratie nodig? Is er sprake
van een degelijk onderzoek en werden de mogelijkheden om
bijvoorbeeld met meerdere gemeenten samen te werken al eens
onderzocht? Ook daar is er een mogelijkheid om een samenwerking op te bouwen.

“De toekomst van het woonzorgcentrum
is ondertussen duidelijk, maar het
personeel weet nog van niets.”
Raadslid Machteld Vanhee

N-VA Meulebeke is actief op sociale media!
N-VA Meulebeke

@nvameulebeke
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Geen kerstgeschenk voor goede doelen
Tijdens de gemeenteraad van 14 december 2016 stelde gemeenteraadslid Rik Vergote vast dat er opnieuw nog
geen tien gemeenteraden werden gehouden dit jaar, zoals wettelijk bepaald is. Gouverneur Carl Decaluwé
tikte in het verleden het schepencollege hiervoor al op de vingers.
“Het heeft natuurlijk geen zin om nu nog een tiende
gemeenteraad te houden tussen Kerst en nieuwjaar zonder
agenda”, gaf Rik aan. “Daarom stel ik voor de uitgespaarde
zitpenningen te geven aan een goed doel zoals Lenefiet en
Dynamica.”
De uitgespaarde zitpenningen van de gemeenteraadsleden
bedragen 3146,24 euro (of 10 procent van hun jaarinkomen)

Gemeenteraadslid

aantal

vergoeding totaal

16

196,64

“We stellen niet alleen het probleem vast, we doen meteen
een voorstel voor de agenda van 2017,” geeft Rik aan. “Om het
de voorzitter gemakkelijk te maken en om alle raadsleden de
kans te geven hun agenda optimaal te plannen, legden we een
voorstel tot planning neer voor de zittingen 2017. In andere
gemeenten en steden lukt dit, ik zou geen reden kennen waarom
dat in Meulebeke niet mogelijk zou zijn.” Dit voorstel volgde
de voorzitter en zo zijn de tien data voor dit jaar gekend, mooi
gespreid over het jaar.

3146,24

“Een tiende van de zitpenningen
kon naar een goed doel gaan in
Meulebeke.”

We stelden ook voor dat de burgemeester en de schepenen
hetzelfde bedrag storten aan dit goed doel. Dit kom overeen
met 0,0044 procent van de wedden van de uitvoerende
mandatarissen, zijnde 1376,48 euro (= 7 x 196,64).

Gemeenteraadslid Rik Vergote

aantal

jaarwedde

vakantiegeld

eindejaarspremie

totaal/mandaat TOTAAL

Schepen

6

36 252,94

2779,39

2079,00

41111,33

246 667,99

Burgemeester

1

60 421,57

4632,32

2743,32

67797,21

67 797,21

TOTAAL

314 465,20

N-VA forceert beter onderhoud
van gebouwen in O.C. Vondel
De N-VA stelt vast dat de dakgoten van het
hoofdgebouw O.C. Vondel aan beide zijden lek zijn.
Daardoor zijn de muren al
heel lang op verschillende
plaatsen over enkele meters
met water verzadigd. N-VAgemeenteraadslid Herman
Vanhee bracht dit op de
gemeenteraad en verwijt het
gemeentebestuur een gebrek
aan zorg voor de gemeentelijke
gebouwen.
“Het is terug zoals bij het
kasteel Ter Borcht. Daar liet
het gemeentebestuur het
gebouw verloederen, tot de
N-VA de situatie aankaartte
op de gemeenteraad. Dan was

opnieuw het enige antwoord
dat ze het wisten en het gingen
aanpakken”, zegt Herman.
De N-VA kijkt uit hoelang de
uitvoering op zich zal laten
wachten. Wij vragen met
aandrang dit niet verder te
laten aanslepen en de dakgoten
op korte termijn te hernieuwen
zodat hoge kosten vermeden
worden.

De donkere plekken onder de dakgoten duiden op
verschillende lekken.

“Tevreden dat dakgoten
worden hersteld.”
Gemeenteraadslid Herman Vanhee

meulebeke@n-va.be
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Duurzaam energieactieplan:
cijfers zijn belangrijk
Op de gemeenteraad van oktober 2016 vroeg
raadslid Benedikt Van Staen hoeveel de gemeente
heeft geïnvesteerd op jaarbasis om CO2 te reduceren,
alsook de toekomstplannen in cijfers. Net zoals op
de vorige raden moest de N-VA voor de derde keer
op haar honger blijven zitten.
Het probleem zit bij het financieel luik. Als een gemeente
deelneemt aan het duurzaam energieactieplan moet ze een
financieel luik uitwerken. De komende jaren zijn er extra
financiële inspanningen nodig om de ambities en doelstellingen
uit het duurzaam energieactieplan te realiseren en daarom
moeten de cijfers gekend zijn. Die van de komende jaren
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sowieso, maar die van het verleden zéker. Hoe kan er anders
gecontroleerd worden of de gemeente èchte inspanningen levert?
Het budget dient volgens de intercommunale WVI te bestaan uit
enkele vaste parameters zoals,
 middelen voor personeel (gemeentelijk en intergemeentelijk)
voor de coördinatie en/of uitvoering van de acties
 mogelijkheden via personeel van de ondersteunende partners
voor de coördinatie en/of uitvoering van de acties (bv.
distributienetbeheerders)
 bestaand budget dat al wordt ingezet voor het beleid inzake
klimaat en energie
 Europese subsidieprogramma’s
 Federale subsidies
 V laamse subsidieprogramma’s
 Energy Performance Contracting (EPC)

“Na vier jaar legislatuur heeft de bevoegde
schepen nog altijd geen cijfermateriaal over
de CO2-reductie ter beschikking.”
Gemeenteraadslid Benedikt Vanstaen

N-VA wil burgers betrekken bij belangrijke dossiers
Haandeput: geen inlichtingen over traject werken

“Inspraak en communicatie
zijn heel erg belangrijk om
bij de inwoners voldoende
draagvlak te creëren.”

Bij aanvang van deze legislatuur beloofde de
meerderheid dat men bij belangrijke dossiers, de
inwoners meer ging informeren en inspraak geven.
Dit was onder andere het gevolg van de perikelen
en gebrek aan inspraak van de omwoners van
het bedrijventerrein De Haandeput. Pas nadat de
buurtbewoners via juridische weg stappen ondernamen,
Voorzitter Johan De Poorter
is er een compromis uit de bus gekomen. Toch blijft het
jammer dat ook nu bij aanvang van de werkzaamheden
diezelfde buurtbewoners geen inlichtingen kregen over het traject van de werken in de buurt.

Kleiputten: compromis tussen bedrijf en buurtbewoners zoeken

In 2013 kregen de inwoners van De Paanders te horen dat er een stortplaats zou komen in de kleiputten. Na heel wat protest van
buurtbewoners werden de plannen bijgestuurd. Onlangs gaf de gemeente positief advies aan de nieuwe aanvraag van de firma
om grond te storten in de putten. De N-VA heeft al gesprekken gevoerd met buurtbewoners en het bedrijf zodat er daar ook een
compromis kan komen met het bedrijf en de buurtbewoners.

Meerderheid wil geen korting op gezinsbelasting
Net zoals op de gemeenteraadszitting van 29 december 2014 stelde raadslid Benedikt Van Staen ook op de raadzitting in
december 2016 opnieuw voor om éénoudergezinnen een vrijstelling van 25 euro te geven op de algemene gezinsbelasting.
38,5 procent van de éénoudergezinnen leeft momenteel onder de armoedegrens. Alle wetenschappelijke onderzoeken geven
aan dat deze éénoudergezinnen een groot risico lopen om in de armoede terecht te komen. CD&V stemde helaas deze keer
opnieuw het voorstel weg.
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De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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