V.U. : Henk Verhofstadt - December 2015

informeert Bever

Voorwoord
Open voor de Mens brengt naar goede
gewoonte in haar nieuwsbrief de Beverse
burger op de hoogte van het reilen en zeilen
van het gemeentelijk beleid in Bever. Dit gaan
we ook doen in deze laatste nieuwsbrief van
dit jaar. 2015 is als het ware voorbij gevlogen,
ook op politiek vlak. Als minderheid doen we
al het mogelijke om het doen en laten van de
meerderheid in het oog te houden. Maar dat
is niet altijd eenvoudig aangezien de meeste
beslissingen worden genomen in het schepencollege (waarbij wij niet bij betrokken worden)
en niet in de gemeenteraad. Dit jaar zullen er
bovendien slechts 7 gemeenteraden geweest
zijn daar waar er wettelijk 10 moeten plaatsvinden…
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Bever kabbelt voort
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Het staat in onze inleiding : tot 15 november
2015 is de gemeenteraad vijf keer samen
geroepen. We zullen allicht aan zeven komen,
maar volgens de wet moet dat minimaal 10
keer per jaar zijn. Onze mening (die toch 40%
van de Beverse kiezers vertegenwoordigt)
wordt blijkbaar niet zo belangrijk geacht. Ofwel
worden er amper beleidsdaden gesteld die aan
de gemeenteraad moeten worden voorgelegd.

Nochtans is de wet heel duidelijk : de gemeenteraad dient te beraadslagen over alles
wat van gemeentelijk belang is en ook over
zaken van algemeen belang die door de hogere
overheid worden opgedragen (bv. erkenning
van buurtwegen).
De gemeenteraad heeft de volheid van
bevoegdheid. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad alle bevoegdheden heeft die niet
uitdrukkelijk aan het college van burgemeester
en schepenen of aan de burgemeester werden
toevertrouwd door de wet, een decreet of door
delegatie van de gemeenteraad.
Het schepencollege staat in voor het
dagelijks bestuur van de gemeente. Het
schepencollege moet in eerste instantie de
gemeenteraden voorbereiden en de beslissingen ervan uitvoeren. Maar het bezit ook een
aantal eigen bevoegdheden, denken we maar
aan de bouwvergunningen en alle daden van
dagelijks bestuur.

U kan de verslagen van de gemeenteraden
lezen op de website van de gemeente (www.
bever-bievene.be) en eventuele reacties hierop
op onze eigen website (www.openvoordemens.
be). U zal zien: tot 15 november 2015 is er over
niet zo veel beraadslaagd noch beslist; het
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beleid kabbelt voort met de uitvoering van
dagelijkse zaken en daar hoeven ze de gemeenteraad inderdaad niet voor te raadplegen: alleen
is er natuurlijk geen enkel plan op lange termijn
voor belangrijke zaken, is er geen oplossing
voor de voorlopige feestzaal, zijn er geen
extra zebrapaden, geen visie over mobiliteit,
geen uitvoering van de nochtans unanieme
beslissing van de gemeenteraad om het zware
verkeer te weren uit Bever, geen idee waar het
naartoe gaat met de verfraaiing van de Plaats.
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Bever en zijn
meerjarenplan
Tijdens het eerste jaar (2013) van de huidige
beleidsperiode hebben alle Vlaamse
gemeenten een meerjarenplan (mjp) moeten
opstellen, dat geldt voor de jaren 2014 t/m
2019. In dat mjp moet het gemeentebestuur
haar beleidsdoelstellingen bepalen, de actieplannen hiertoe opstellen en uiteraard ook
de financiële middelen hiervoor vastleggen.
Daarbij mag uiteraard de noodzaak van het
financiële evenwicht niet uit het oog verloren
worden (versta : het bestuur mag niet meer
uitgeven dan wat ze met de geïnde belastingen en subsidies kan financieren).
Ook het gemeentebestuur (lees : het Schepencollege) van Bever heeft zo’n mjp opgesteld.
Wat zijn de grote lijnen van dat plan en hoe
ver staan we nu eind 2015 met de uitvoering
ervan ?
Welnu, de documenten over het mjp die
eind 2013 aan de gemeenteraad werden
voorgelegd bestaan bijna uitsluitend uit
cijfers en zinnen in telegramstijl : geen enkele
toelichting, geen algemene visienota, …

Jaar

Geplande investeringen

Geraamde uitgaven

Toestand op 1.11.2015

2014

Bouw school Akrenbos

€ 543.000

Wegenwerken
- Puydt (Zullikstraat)

Opdracht gegund aan BVBA Sadones
voor een bedrag van € 529.372,36 (BTW
inbegrepen). De ruwbouw is af.

€ 180.790

- opdracht voor Puydt en Kamstraat
gegund aan Haviland voor
€ 308.865,45 (BTW inbegrepen); Puydt
bijna afgewerkt
- nog niet uitgevoerd
- nog niet uitgevoerd
uitgevoerd

Beleidsdoelstellingen

- Muydt
- Torrezeel
Studie organisatie
gemeentediensten
Klepelmaaier

Het mjp moet een onderscheid maken tussen
“prioritair beleid” en “overig beleid”.

€ 80.000

een maaier (die het maaisel onreglementair laat liggen) werd in 2015 aangekocht voor € 47.795 (BTW inbegrepen)

Uitrusting dienst
openbare werken
Noodtrap school
Centrum

€ 10.000

?

€ 15.000

Niet uitgevoerd

RUP Ter Plasbeek

€ 12.900 (erelonen)

Wegenwerken
Uitrusting dienst
openbare werken
Uitrusting onderwijs

€ 212.800
€ 5.000

Voorlopig goedgekeurd op gemeenteraad van 12/05/2015
Niet uitgevoerd
?

€ 5.000

?

2016

RUP
Wegenwerken
Uitrusting dienst
openbare werken
Uitrusting onderwijs

€ 13.052 (erelonen)
€ 212.800
€ 5.000

2017

RUP
Wegenwerken
Uitrusting dienst
openbare werken
Uitrusting onderwijs

€ 13.207 (erelonen)
€ 212.800
€ 5.000

RUP
Dossier Centrum
Uitrusting dienst
openbare werken
Uitrusting onderwijs

€ 10.614 (erelonen)
€ 212.800
€ 5.000

RUP
Dossier Centrum
Dossier Ter Plasbeek
Uitrusting dienst
openbare werken
Uitrusting onderwijs

€ 10.773 (erelonen)
€ 212.800
€ 500.000
€ 5.000

Het Beverse mjp bevat slechts één enkele
prioritaire beleidsdoelstelling : “het
kwalitatief gemeentelijk onderwijs verder
uitbouwen” met 2 acties : “bouwen nieuwe
school Akrenbos” en “aankoop uitrusting
(schoolinfrastructuur)”.
Met de bouw van de school in Akrenbos
(naast de tijdelijke feestzaal) werd dit jaar een
aanvang genomen. Laat ons hopen dat het
nieuwe gebouw in 2016 in gebruik zal kunnen
genomen worden.
Wat het “overig beleid” betreft, noteren we
een zeer summiere “lijst investeringen” die
aan het mjp werd toegevoegd. Hierna in
tabelvorm de opgave van de geplande investeringen met de huidige stand van zaken.

2015

2018

2019
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€ 10.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Wegenwerken : nergens in het mjp is
bepaald welke wegen in aanmerking
komen

Wegenwerken : nergens in het mjp is
bepaald welke wegen in aanmerking
komen

Dossier Centrum : daarmee bedoelt
men de heraanleg van de Plaats, in
samenwerking met het Vlaamse Gewest
dat de kosten van de werken aan de
N263 ten laste moet nemen ; geen enkel
ontwerpplan werd tot hiertoe op de
gemeenteraad voorgesteld

Dossier Ter Plasbeek : het gaat hier in
feite om de oprichting van de definitieve
feestzaal achter het gemeentehuis ; geen
enkel ontwerpplan werd tot hiertoe op
de gemeenteraad voorgesteld
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Samenwerken of
tegenwerken?
Bij het begin van de legislatuur pleitte de
burgemeester voor een hoopvolle samenwerking met de minderheid. Betekent dat
dan dat de ”minderheid”, Open voor de
Mens dus, zomaar alle agendapunten van
de meerderheid goedkeurt? Zo werkt het
niet natuurlijk.

Eén grote uitzondering hierop : de bouw van
de definitieve feestzaal (door het schepencollege aangeduid met de term “Dossier
Ter Plasbeek”). Hiervoor wordt in 2019 een
bedrag van € 500.000 gebudgetteerd, maar
dat is duidelijk natte vingerwerk. Bovendien
weet niemand hoe dit zal gefinancierd
worden. Uit de gegevens van het mjp blijkt
dat men hiervoor zou willen beroep doen op
publiek-private samenwerking (PPS), maar
vanuit het Schepencollege komt tot hiertoe
geen enkel signaal dat men een privé-partner
zou gevonden hebben die in dat project
(financieel) zou willen instappen.

De bouw van de school op Akrenbos wordt
voor 70 % gefinancierd met subsidies die de
gemeente ontvangt van het Vlaamse Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs.
Alle andere investeringen moet het gemeentebestuur (via leningen) financieren met
eigen middelen; ze kan ook beroep doen op
de jaarlijkse subsidie die ze ontvangt uit het
Plattelandsfonds. Maar gelet op de benarde
financiële situatie van onze gemeente,
beperkt het bestuur zich bijna uitsluitend
tot investeringen die met de gelden van
het Plattelandsfonds kunnen gefinancierd
worden. Dit is duidelijk te merken in bovenstaande tabel waarin men telkens bedragen
van € 212.800 (+ tweemaal € 5.000) ziet staan
voor de jaren 2015 tot/met 2019, wat overeenstemt met de te verwachten jaarlijkse subsidie
uit het Plattelandsfonds.
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Open voor de Mens is bereid samen te werken
en is bereid voorstellen te doen als dat past
in het belang van de Beverse bevolking. Niet
meer of niet minder.
Zo hebben we het al gehad over de financiële
toestand van de gemeente. Zo hebben we ook
geijverd voor een degelijk onderwijsbeleid.
Het inschrijvingsbeleid werd besproken. Het
aantal leerlingen per leerjaar werd vastgelegd,
de organisatie van het leerlingenvervoer werd
afgesproken. Men mag immers niet uit het
oog verliezen dat, alle mogelijke subsidies ten
spijt, het gemeentebestuur – lees de belastingbetaler – elk jaar ongeveer 250.000 € moet
bijpassen om de uitgaven met betrekking tot
de school te financieren.
Wij streefden ernaar om het aantal klassen
te beperken tot 2 per jaar (omdat we er de
plaats niet voor hebben noch het geld) en om
gemiddeld 22 leerlingen per klas toe te laten.
CD&V vond dit te weinig omdat ieder kind
ook subsidies meekrijgt van de overheid. Wij
wilden de instroom van kinderen die geen
band hebben met Bever beperken omdat
Bever dat financieel niet aankan en één van
de methoden hiertoe is het leerlingenvervoer
buiten de grenzen van Bever afschaffen. Het
is absoluut niet juist dat Open voor de Mens
klassen van 30 (dertig!) leerlingen zou hebben
gevraagd en dat we botweg een schoolbus
wouden afschaffen. Het aantal leerlingen werd
vastgelegd op 50 per leerjaar. De klasaantallen
echter worden bepaald door de schooldirectie in samenspraak met het schoolbestuur.

Het leerlingenvervoer wordt georganiseerd
binnen de gemeentegrenzen. Hoeveel bussen
daarvoor worden ingezet wordt bepaald door
het schoolbestuur. En dat dit op een wijze
manier moet gebeuren is evident.
Een ander voorbeeld hoe de meerderheid zich
soms indekt… Een landbouwer heeft op eigen
houtje de parkings ingenomen naast de weg
langs het voetbalterrein in Pontembeek. De
burgemeester heeft dit item zelf geagendeerd
op de gemeenteraad van 21 april 2015 (punt
12) en daar verklaard dat het schepencollege
een eis tot schadevergoeding zou instellen.
Aan de landbouwer zou hij verteld hebben
dat de eis van de gemeente er gekomen is op
verzoek van de oppositie! Zo gaat dat in Bever
... (Of beschouwt hij misschien de voorzitter
van de voetbalclub ook als een lid van de
oppositie?)
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Het is niet mooi onwaarheden te
vertellen. Goed bestuur eist transparantie en eerlijkheid. Ook als dat
goed bestuur afgesproken is met “de
minderheid”.

Bouwvergunning tijdelijke
feestzaal ”Ter Wijsbeek”
vernietigd !
Een arrest, van 13 oktober 2015, van de Raad
voor vergunningsbetwistingen, vernietigt de
bouwvergunning die de stedenbouwkundige
ambtenaar van Vlaams-Brabant had uitgereikt
aan het gemeentebestuur van Bever voor de
bouw van de tijdelijke feestzaal in Akrenbos.
Het arrest geeft aan de stedenbouwkundige
ambtenaar de mogelijkheid om binnen de
vier maand een nieuwe beslissing te nemen.
Deze nieuwe beslissing kan ofwel de weigering
inhouden van de vergunning, ofwel de
toekenning van een nieuwe bouwvergunning.

Wij hebben altijd wantrouwig gestaan
bij de manier van aanpak van de
meerderheid. We hebben altijd gewild
dat onze verenigingen op een goede,
veilige en legale manier werden gesteund.
We hebben ook haalbare alternatieven
voorgesteld. Wat nu gebeurt bevestigt
onze mening.

OCMW-financiën
voor niet-specialisten
“OCMW-financiën voor niet-specialisten” –
een boek dat niet in de boekenkast van de
meerderheid in de OCMW-raad staat...
Op donderdag 19 november kwam de
OCMW-raad samen met op de agenda
een aantal niet-onbelangrijke punten:
goedkeuring jaarrekening 2014, budgetaanpassingen 2015, ...
Ons huiswerk degelijk voorbereid, vroegen
we als oppositie om te kunnen starten met
een korte toelichting van de jaarrekening
2014, gevolgd door een aantal vragen ter
verduidelijking van bepaalde posten. Het bleef
opmerkelijk stil en de antwoorden beperkten
zich tot gissen en het nerveus omkeren van
bladen... hoewel beide financiële beheerders
(interim en nieuw aangestelde) aanwezig
waren en toch heel wat informatie hebben
moeten verwerken, gezien ze dit dossier
hebben overgenomen van hun voorganger
en ze ook voor de opmaak van dit document
hebben gezorgd.
Zou je dan niet moeten weten dat je geen post
kan verklaren met “het onderhoud van het
OCMW-gebouw van Bever”... Als u dit gebouw
in Bever weet te vinden, vertel het ons dan...
De balans is echter positiever dan verwacht.
Dit zou te wijten zijn aan langdurige
afwezigheid van OCMW-personeel en het
terugvallen op de mutualiteit, wat personeelskosten vermindert – aldus de verklaring van
onze OCMW-Voorzitter.
Wij merken daarentegen dat geplande
uitgaven zoals o.a. het bestrijden van
kinderarmoede, woning Plaats 6 renoveren,
bijkomende sociale woning aankopen... niet
werden gerealiseerd. Ook in een periode
waar elke euro telt, zijn investeringen nodig...
sociale investeringen die de mensen uit
de armoede moeten houden. Bovendien
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hebben zowel de Voorzitter als de Secretaris
schoorvoetend toegegeven dat deze posten
schromelijk ondergebudgetteerd werden in
het verleden.
Totale kostprijs voor een brochure over de
werking van het OCMW waarvan de helft werd
uitgegeven aan een vertaling? (€ 4.573.68 in
totaal ?) Misschien krijgen we op de volgende
OCMW-raad de juiste antwoorden?
Nadat wij geen goedkeuring konden geven
aan de jaarrekening, greep de OCMWvoorzitter echter naar zijn oude gewoonten
terug en kwam vrij kort uit de hoek met
verwijten dat de vragen vooraf hadden
kunnen gesteld worden, het om details ging
(posten – gebouwen en terreinen – van -+
€ 670.000, vindt u dit details?) en dat er geen
respect werd getoond voor het werk van deze
mensen... Ook de secretaris mengde zich in dit
debat, terwijl dit haar taak niet is.
De kalmte kwam niet terug wanneer er
door de OCMW-raadsleden van OvdM werd
aangegeven dat het enkel ging om vragen ter
verduidelijking van de cijfers en dus verliep
de raad verder in een bitsige sfeer. Als besluit
hebben we aan het bestuur meegegeven dat
de jaarrekening van 2014 een weergave van
een beleid is dat we niet kunnen steunen.
Door de afwezigheid van een CD&V raadslid
konden de OCMW-raadsleden van OvdM
bekomen dat alle punten met betrekking tot
budgetten opnieuw op de agenda van de
volgende raad dienen te verschijnen en
deze keer met tekst en (zinnige) uitleg.
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Koning Winter
Ook al staat Koning Winter voor de deur,
we laten je niet in de kou staan :
Een warm huis voor iedereen:
Verwarm je je woning met aardgas en betaal
je vooraf met een aardgasbudgetmeter? Dan
kan het OCMW je in de winter een minimale
levering aardgas toekennen.
Indien je verwarmt met stookolie of
propaangas en je kan je verwarmingsfactuur
niet betalen, check dan ook even of je in
aanmerking komt voor een tussenkomst via
het OCMW.

Een warm hart voor iedereen:
De winter is voor ouderen, alleenstaanden
en mensen met een beperkt inkomen een
moeilijke periode. We wensen dan ook hierbij
te benadrukken dat de OCMW-diensten er
zijn om u te helpen : opruimen van sneeuw,
boodschappen doen, poetshulp, klusjesdienst, maaltijden aan huis ...
Hoe kan u Isabelle of Sanderijn, onze
maatschappelijke assistentes contacteren:
✔ Op het gemeentehuis :
openingsuren :
maandag tot vrijdag van 9u tot 12u
✔ Telefonisch : 054 51 70 75 of 054 51 70 89
✔ Via email :
sanderijn.van.hove@bever-bievene.be
isabelle.druez@bever-bievene.be
Of contacteer onze OCMW-raadsleden, ook bij
hen kan u steeds terecht.
Wij wensen iedereen een “warme” winter toe!
Cathy, Yvo, Rudi & Sophie
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Erg trage
papiermolen
Al jaren vragen we op een beleefde en
vriendelijke manier om sneller de verslagen
van gemeenteraden en schepencolleges
te bekomen. Vaak zijn we genoodzaakt om
tijdens de gemeenteraad, onder de rubriek
‘varia’, vragen te stellen over thema’s die al
besproken of zelfs afgehandeld werden tijdens
de schepencolleges. Maar omdat de verslagen
vaak pas anderhalve maand na de colleges
worden bezorgd, krijgen we belangrijke
informatie veel te laat en stellen we vragen
over zaken die al zijn behandeld of opgelost.
Dit zorgt voor heel wat tijdverlies en wij zijn
van mening dat het veel efficiënter en sneller
zou gaan mochten die verslagen al tijdens de
vergaderingen op de (draagbare) computer
voorlopig worden ingetikt, iets wat heel
gebruikelijk is in de bedrijvenwereld.
De verslagen komen niet alleen veel te laat,
bovendien zijn ze ook heel summier en – bij
voorkeur wanneer het punten betreft die de
oppositie aanhaalt – vaak niet volledig. De
verslagen bevatten geen enkel relaas van
de debatten die tijdens de gemeenteraad
gevoerd worden. Dit is vooral storend wanneer
meerderheid en oppositie verschillend
stemmen. We hopen ten stelligste dat hier
in de toekomst verandering in komt, in het
belang van iedereen.
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Eetfestijn en
gepensioneerdenfeest

annuel !

✘ Vous êtes venus nombreux à notre dîner

Dîner annuel et fête
des pensionnés

mogelijk dat we onze taak als oppositiepartij kunnen vervullen.

des cartes !

✘ Jullie steun is heel belangrijk en maakt het

✘ Merci à tous ceux qui ont vendu et acheté

hebben geholpen !

pendant tout le weekend !

✘ Dank aan allen die het hele weekend

✘ Merci à tous les bénévoles qui ont oeuvré

verkocht en gekocht !

✘

✘ Dank aan allen die kaarten hebben

Begin september hebben we onze jaarlijkse
maaltijd en namiddag met muzikale
omlijsting aangeboden aan alle gepensioneerden van Bever. Ongeveer 70 personen
genoten van een heerlijke maaltijd, leuke
muziek van weleer en vooral van elkaars
aanwezigheid in een gezellig Camargo.
Volgend jaar vervroegen we ons gepensioneerdenfeest naar juni. Tot volgend jaar !

Début septembre, nous avons offert aux
pensionnés biévènois notre repas annuel,
agrémenté d’un après-midi musical. Une
septantaine de personnes ont ainsi pu
déguster un délicieux repas, avec une
musique du temps jadis et surtout dans
une ambiance conviviale à la salle Camargo.
L’année prochaine, nous avançons notre
fête des pensionnés au mois de juin. Qu’on
se le dise !

ons eetfestijn !

Votre soutien est primordial et nous
permet d’accomplir notre mission comme
parti d’opposition.

✘ Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid op

