informeert Bever

V.U. : Henk Verhofstadt

Beste Bevernaars,
Alle mandatarissen van Open voor de Mens
wensen aan alle burgers van Bever een
gezond en succesvol 2014. Wij willen jullie
ook nogmaals danken voor het vertrouwen
dat we kregen tijdens de verkiezingen van

2012. Wij blijven ons inzetten voor ons mooie
dorpje Bever. We blijven gaan voor een open,
transparant en met gezond verstand gevoerd
beleid. We doen er alles aan om onze kiezers
niet te ontgoochelen.

Politieke zeden
Het is niet onze gewoonte om te reageren
op uitspraken van de meerderheid, maar wat
we meegemaakt hebben tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gaat ons wel
een brug te ver. Een nieuwjaarsreceptie: een
synoniem voor gezellig samenzijn! Het heeft
ons dan ook enorm gestoord dat de OCMWvoorzitter deze receptie misbruikt voor een
politieke afrekening.

Open voor de Mens was niet van plan
aanwezig te zijn op deze receptie omdat
plots voor Feestzaal Ter Wijsbeek geopteerd
werd (die speciaal voor deze gelegenheid
verwarmd moest worden), daar waar dit al
jaren succesvol en vlot werd georganiseerd in
de polyvalente zaal van onze gemeenteschool
Ak’Cent (die al verwarmd is). Uit respect voor
het gemeente- en schoolpersoneel besloten
we toch te gaan.
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De speech van onze burgervader was zoals
gewoonlijk vol lof en optimisme. De toespraak
van onze schepen en voorzitter van het
OCMW, Dirk Willem, was een ander verhaal. Hij
speechte in het Frans omdat, zoals hij zelf zei,
zijn West-Vlaams accent niet verstaanbaar zou
zijn voor de meerderheid van de burgers van
Bever. Is dit een excuus ??? Het is niet verantwoord dat een toespraak op een nieuwjaarsreceptie voor het personeel van een Vlaamse
gemeente, met faciliteiten voor Franstaligen,
uitsluitend in het Frans (zonder vertaling
naar het Nederlands) wordt gevoerd. Met alle
respect voor onze Franstalige dorpsgenoten,
maar onze gemeente moet haar authenticiteit
blijven behouden. We komen hier later in onze
Nieuwsbrief nog op terug…

Hij vond het ook nodig om uit te halen naar
de oppositie. Hij verwijt de OCMW-raadsleden van Open voor de Mens dat ze klacht
indienen bij de gouverneur. De oppositie zou
zijn initiatieven tackelen. Hij vergeet erbij te
vermelden dat de gouverneur hem wel op de
vingers heeft getikt en zich aldus schaarde
achter de kritiek van de Open voor de Mens
raadsleden. Dirk Willem vergelijkt zichzelf
met Marc Wilmots, en zijn ”werkmannen” met
de Rode Duivels. Hij vergeet één ding: Marc
Wilmots kent de spelregels en houdt er zich
aan. Dat kan spijtig genoeg van Dirk Willem
niet gezegd worden: Op de OCMW-raden laat
hij zich steeds omringen door tal van experts
(die daar ook niet gratis komen zitten) en als
iemand van de oppositie een vraag stelt, moet
hij steeds een beroep doen op één van de
aanwezige experts om te antwoorden… Ook
hier komen we later in deze Nieuwsbrief nog
op terug…

Dirk Willem kan het maar niet verteren dat hij
nu tegenwind krijgt van een sterke oppositie.
De mandatarissen van Open voor de Mens
zullen het vertrouwen van hun kiezers niet
beschamen en verder ijveren voor openheid,
transparantie en gelijke toepassing van de wet
voor iedereen.
Sommigen van de meerderheid en ook de
gemeentesecretaris, die volgens de officiële
jobomschrijving neutraal moet zijn op politiek
vlak (en dit duidelijk niet is), pakken onze
mandatarissen aan op zowel zakelijk als
persoonlijk vlak. U vindt hiervan een treffend
voorbeeld verder in onze Nieuwsbrief.
Open voor de Mens vindt dit totaal onaanvaardbaar.
We leven in een democratie waarin iedereen
recht heeft op zijn eigen mening, en waarin
de oppositie het recht heeft om heel kritisch
te zijn t.o.v. de heersende macht, zonder dat
de leden van de oppositie moeten vrezen voor
represailles van mensen die misbruik maken
van hun gezag.
We gaan ervoor en laten ons niet
intimideren.
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Beleids- en
beheerscyclus
Overheden krijgen uit diverse hoeken de
kritiek dat hun huidige verslaggeving onverstaanbaar, niet bruikbaar, te volumineus, soms
tegenstrijdig en te complex is. Er is behoefte
aan een degelijke beleidsrapportering. De
vanaf 2014 verplichte Beleids- en Beheerscyclus (BBC) moet daarbij helpen.
Transparante, samenhangende en
betrouwbare beleidsrapportering laat toe om
zowel tegenover de bevolking als tegenover
interne en externe controle-instanties verantwoording af te leggen.
Goede beleidsrapporten leggen uit welke
beleidskeuzes de basis vormen van het beleid,
en laten toe het beleid te sturen en op te
volgen. Ze spelen een belangrijke rol in de
verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit
en de zuinigheid binnen de besturen. De
verschillende stappen om strategisch te werk
te gaan zijn: initiatie (want deze rapportering
is nieuw), analyse van de gemeente en haar
werking, uitwerken van een visie over de
toekomst, nadenken over doelstellingen en
acties, en ten slotte monitoring en evaluatie.
Verschillende gemeentebesturen vonden het
terecht belangrijk de inwoners te betrekken
bij het uitwerken van dit beleidsplan. Ronde
tafelgesprekken werden georganiseerd (bv in
Galmaarden en Herne), adviesraden werden
bevraagd, online enquêtes werden opgezet
enz.… CD&V Bever gaf aan het niet nodig te
vinden de burger rechtstreeks te bevragen.
Wel werd de stellige belofte gedaan de
adviesraden te betrekken en de resultaten
van de bevraging samen met de gemeentelijke analyse aan ons voor te leggen en te
bespreken. Maar dit werd een loze belofte.
We hebben weet van adviesraden die de
dag voor de voorstelling van het beleidsplan
werden geconsulteerd, een andere die amper

twee weken de tijd kreeg te reageren… Zelf
werden we ook niet geconsulteerd. En toch
liet een gemeenteraadslid opmerken dat we
niet constructief zijn en alleen maar kritiek
hebben. De brave man weet helaas niet wat
er gebeurt in en rondom zijn meerderheid.
Was er tijdsgebrek (laattijdig beginnen?) om
die beloftes na te komen? Of is en blijft echte
participatie een moeilijk gegeven?
De interne en externe SWOT- analyse (sterkte,
zwakte, kansen en bedreigingen) van de
gemeente werd opgemaakt met een extern
bureau op basis van de profielschets van
de overheid en een interne bevraging. Op
sommige punten maakte dat bureau er werk
van. Zo stelt de meerderheid vast dat de
huidige personeelsbezetting en tijdsgebrek
het niet mogelijk maken in te spelen op subsidiestromen. De oplossing is, zo lezen we, meer
in te spelen op subsidiestromen, hoe wordt
niet verteld, en intergemeentelijke aankopen
te doen. Hoe kan je op subsidiestromen
inspelen als je de ontbrekende deskundigheid niet verhoogt? En intergemeentelijke
aankopen? De eerste aankoop die gepland
wordt is een klepelmaaier van € 80.000 ! Van
het eigen budget dan nog, zonder samenwerking met naburige gemeenten, begrijpe
wie kan!
Vooral belangrijk is dat de gemaakte analyse
moet leiden naar een duidelijke visie over het
uit te voeren beleid. En hier zie je dan weer dat
die ontbreekt. Onze meerderheid gaat in op
opportuniteiten en heeft geen visie.
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Wat lezen we in het beleidsplan over de
interne werking? Innovatie is dringend
nodig. Hoe? Wat? Doel? Geen idee. De
communicatie tussen de gemeentelijke
diensten moet beter. Ook die met de burger.
De website zal aangepast worden, over het
gemeentelijk infoblad en de infoflash, over
infomomenten vinden we geen woord terug.
Ook de samenwerking en netwerking moeten
beter. In het beleidsplan vinden we al weer
geen doelstellingen en acties hiervoor.
De externe werking dan ? Onze meerderheid
stelt dat we rationeel met participatie moeten
omspringen. Maar de druk is hoog. We
citeren: de gewestelijk financieel beheerder
staat onder grote druk. Het dossier “trage
wegen” slabakt door de trage werking van
de provincie, Vlarem (milieu) is moeilijk,
scheiding afval- en hemelwater is de verantwoordelijkheid van Riobra. Sport en Vlaamse
beleidsprioriteiten lopen goed en dat zie je
dan duidelijk in netjes omschreven doelstellingen en acties.
Economie dan? We gaan onze aankopen
vergelijken, ons rollend materiaal beter
beheren en aan zuinig energiebeheer doen.
Hoe we dat doen wordt niet aangegeven.
Bevolking? We lezen enkele vaststellingen
maar vinden niks terug over acties rond
vergrijzing, jonge gezinnen, sociale dossiers…

Milieu? We gaan aan pesticidenreductie doen!
Weliswaar een verplichting maar hoe we het
gaan doen weten we nog niet. Erosie is dan
weer een probleem voor de provincie. En hier
lezen we plots ook dat er wegen verbeterd
zullen worden dank zij het plattelandsfonds.
Ook gezondheid valt hieronder, in samenwerking met het Lokaal overleg gezondheidsopvoeding.
Maatschappelijk? We lezen dat de burger
mondiger is maar dat dit negatief tot uiting
komt.(sic!) Hoe we de burger dan positief
kunnen betrekken bij het beleid is en blijft een
vraagteken.
Wat lezen we niet? Een analyse van ons
onderwijs. Toch, en terecht, is dat de eerste
beleidsprioriteit. Maar hoe kan je een
degelijk beleid voeren als je geen analyse
maakt? Natte vingerwerk dan? We lezen
weinig over cultuur (verenigingsleven,
erfgoed, ...), niets over jeugd, niets over
senioren. Bever is een plattelandsgemeente, we lezen niets over landbouw,
landschap, toerisme en horeca.

Kortom,
we kregen een zwakke omgevingsanalyse
te lezen, participatie is onbestaand, acties
en doelstellingen die verwoord worden
zijn opportuniteiten die zich voordoen
en gelukkig maar, gevolgd worden door
bekwame ambtenaren. Voor de hand
liggende doelstellingen en acties komen
helaas niet aan bod.
In onderwijstermen zouden we zeggen:
gebuisd en herkansing.
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Gemeentebegroting
en meerjarenplan
Vanaf dit begrotingsjaar kregen de gemeenten
van Vlaanderen er belangrijke verplichtingen bij:
het opstellen van een meerjarenplan voor de
periode 2014-2019, met de dwingende opdracht
het jaar 2019 af te sluiten met een financieel
begrotingsevenwicht (een positieve “autofinancieringsmarge”) en een jaarlijks positief “resultaat
op kasbasis” (zie ook artikel over “BBC” in deze
nieuwsbrief).
Een zeer moeilijke opdracht voor onze
gemeente wegens de penibele toestand
van onze gemeentefinanciën – iets waar wij
al tijdens de verkiezingscampagne in 2012
de aandacht op vestigden – en wegens het
passieve beleid van “laisser faire” dat in de vorige
legislatuur door de CD&V-bewindsploeg werd
gevoerd.
Om aan de dwingende opdracht te voldoen nam
het huidige Schepencollege de volgende opties:
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A) de investeringen tot een minimum beperken
en ze zoveel als mogelijk financieren met de
toelagen uit het Plattelandsfonds. Nog een
geluk dat dit Fonds door de Vlaamse regering
werd opgericht, zo niet zat onze gemeente
volledig aan de grond! Dit zijn de belangrijkste investeringen voor de volgende zes
jaar:
1. herstelling van gemeentewegen: in 2014,
Puydt (samen met Herne), Muydt (samen
met Lessen) en de “Cornoeilleketse” in het
gehucht Romont); welke wegen worden
hersteld in de volgende jaren? Daar
hebben wij het gissen naar!
2. de bouw van de nieuwe klaslokalen in
Akrenbos 133 (zie artikel in deze nieuwsbrief)
3. de renovatie van de Plaats (samen met het
Vlaamse Gewest)
4. de bouw van de definitieve feestzaal achter
het gemeentehuis: die uitgave is wel
voorzien in 2019 en zou moeten gefinan-

cierd worden door een lening. Maar ja, dit
zijn zorgen voor de bewindsploeg die na
de verkiezingen van 2018 onze gemeente
zal besturen !!!
B) besparen op de werkingskosten, zonder te
raken aan het personeelsbestand
C) een hele reeks belastingen verhogen:
1. de aanvullende gemeentebelasting op de
inkomstenbelasting gaat van 7,5 naar 8%
2. de opcentiemen op de onroerende
voorheffing (de “foncieren”) worden met
honderd verhoogd en gaan van 1600 naar
1700: u betaalt dan 42,5 % i.p.v. 40 % van
het geïndexeerde Kadastraal Inkomen
3. de belasting op de tweede verblijven gaat
van 600 naar € 990
4. de prijs van een gele huisvuilzak wordt nu
€ 2,50 : een verhoging met 50 Eurocent
Open voor de Mens heeft de begroting en
het meerjarenplan niet goedgekeurd om
de volgende redenen:
A) het Schepencollege heeft de gemakkelijkste
weg gekozen: de verhoging van de belastingen en dat terwijl de burgers, wegens de
economische recessie, al zware financiële
inspanningen hebben moeten leveren, o.a.
wegens de afschaffing van de jobkorting en
van verschillende fiscale aftrekken en het
terugschroeven van allerhande toelagen
B) op personeelsuitgaven wordt nauwelijks
bespaard, hoewel onze gemeente en OCMW
over een ruim personeelsbestand beschikken:
er werd amper beloofd om bij een natuurlijke
afvloeiing van personeel de mogelijkheid van
niet-werving te onderzoeken
C) er zijn geen significante besparingen op het
niveau van het OCMW: de toelage van de
gemeente aan het OCMW blijft op hetzelfde
peil van ongeveer € 300.000 per jaar.

Drie andere weetjes !
Boetes uitgeschreven tijdens één weekend
Om het wild parkeren in de buurt van
de voorlopige feestzaal op Akrenbos te
bestrijden, is het gemeentebestuur repressief
beginnen op te treden tijdens het weekend
van het jaarlijks eetfestijn van de voetbalclub:
21 overtredingen werden door de politie
vastgesteld voor foutief parkeren, naar verluidt
bedroeg de boete 110 euro. Dat is veel geld
extra voor iemand die een vereniging komt
steunen bij zijn jaarlijks eetfestijn. Is het u ook
opgevallen dat er bij het volgende eetfestijn
(van CD&V) niemand werd geverbaliseerd?

Vrijwilligers voor de school

Open voor de Mens geeft
afwezig op OCMW-raad
van 4 februari 2014

Wij vinden het heel fijn dat vrijwilligers
die de school een handje toesteken, in de
bloemetjes worden gezet maar we vinden
het jammer dat de burgemeester hierbij
ook vermeldde dat dit een primeur was
voor de gemeente, alsof het vroeger nooit
was voorgevallen. Is hij dan vergeten dat
de eerste maanden van de buitenschoolse
opvang ook volledig werd gedragen door
vrijwilligers? Marie-Elise Vanderkelen, in de
vroege uurtjes en Myriam Leeman-Faveriau
na de schooluren hebben ook volledig
vrijwillig talrijke kindjes opgevangen. Deze
opvang betekende ook de start van het zeer
succesrijke Sterretje.

De Voorzitter verklaart de oproep voor een
OCMW-raad gelanceerd door de oppositie
ongeldig.
Vandaag organiseert diezelfde
Voorzitter een OCMW-raad met slechts
2 agendapunten in de openbare zitting :
goedkeuring van de notulen van 2 vorige
vergaderingen.
Open voor de Mens komt hiervoor geen
424 euro (4 x 106 euro) opstrijken. De
Openbare Zitting heeft maar 2 minuten
geduurd. Goed verdiend door de
meerderheid ...
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Het wel en wee
van het OCMW
Na één jaar OCMW-bestuur vinden we het tijd
om de Beverse burgers in te lichten over deze
intense en bewogen periode.
De bestuursmeerderheid werd na de laatste
gemeenteraadsverkiezing grondig herschikt,
CD&V bleef geschokt achter, er heerste
verdeeldheid binnen de partij...de vroegere
OCMW-Voorzitter kreeg slechts nog een postje
als raadslid, een nieuwe Voorzitter trad aan...
Open voor de Mens trok met een grote
delegatie zowel naar de gemeenteraad als
naar de OCMW-raad. Laat ons hierbij wel
niet vergeten dat OvdM geen meerderheid
heeft en dat de OvdM-leden die zetelen
niets kunnen stemmen of tegenstemmen
tegen de wil van de CD&V in, behalve

als er iemand van de CD&V anders stemt
dan zijn collega’s. Beslissingen die uit dit
gedrag voortvloeien zijn enkel het gevolg van
onenigheid binnen hun eigen partij.
De OCMW-raad werd voorzien van een nieuwe
Voorzitter en de raadsleden, op één na, waren
allemaal nieuwelingen.
10 raden op jaarbasis is een minimum om
samen te komen en te zorgen dat beslissingen op sociaal vlak tijdig worden genomen.
OvdM-leden hebben bij de OCMW-Voorzitter
hierop aangedrongen, waarop hij zelf nu fier
zegt dat de OCMW-raad een stap vooruit heeft
genomen sinds de nieuwe legislatuur...
We blikken hieronder terug op het
afgelopen jaar:

1. Het huishoudelijk reglement
Is een reglement dat de interne werking van
de OCMW-raad vastlegt. Er werd ons een
basis voorgelegd, een paar velletjes met vele
tekortkomingen in. OvdM-leden stuurden dan
ook meerdere keren aan op een aanpassing
van het document op basis van studies en
inlichtingen die ze hadden ingewonnen. De
raadsleden van CD&V weigerden punten aan
te brengen, maar hebben uiteindelijk op het
voorstel dat werd ingediend door OvdM-leden
hun huiswerk ook gemaakt. Hierop werden er
nog aanvullingen gemaakt door OvdM-leden
en na veel gemokker en gezeur werd een mooi
en volledig huishoudelijk reglement goedgekeurd op 27 mei 2013.
2. De klusjesdienst
Het was duidelijk dat er meer structuur moest
komen in de aanpak van de klusjesdienst
in Bever. Er kwam een voorstel waar we ons
niet akkoord mee konden verklaren. Doordat
een lid van de meerderheid zich ook niet kon
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vinden in deze aanpak, werd het voorstel niet
aanvaard. In de krant verscheen er een artikel
“Voormalige schepen (Michel Debleser) hekelt
eigen partij”. Op 28 juni werd het voorstel na
alweer een aantal zittingen goedgekeurd met
5 tegen 4 stemmen. Voor OvdM-leden zijn
er nog steeds tekorten in deze aanpak en is
het dan ook niet verwonderlijk dat deze post
zwaar verlieslatend is.
3. De werking van het OCMW
De OCMW-Voorzitter leest alle puntjes voor
die op de agenda staan en vaak zonder veel
toelichting wordt er gecheckt of er nog vragen
zijn en dan wordt er gevraagd te stemmen.
Zo werkt het niet! Keer op keer hebben de
OvdM-leden zich ingewerkt in de dossiers
en kwamen dus met veel opmerkingen en
vragen. Wat niet werd gesmaakt door de
meerderheid. Ontgoocheld dat er geen
respect was voor ons werk en onze inzet
om het OCMW reilen en zeilen te optimaliseren, werden we ertoe verplicht herhaaldelijk
hogere instanties aan te schrijven zoals de
Gouverneur en de Minister van Bestuurszaken en Binnenlands bestuur. De OCMWVoorzitter mag dit dan wel aanhalen in zijn
toespraak tijdens de Nieuwjaarsreceptie van
de gemeente als het “negatieve gedrag” van
de oppositie, toch betreuren we dat er op
geen constructieve manier kan geluisterd en
samengewerkt worden. Onze bijdrage wordt
keer op keer als aanvallend bestempeld en
wordt ons ook in onze privésfeer niet in dank
afgenomen. Bedroevend !
4. Het aantal verplichte raden
Het aantal raadszittingen werd in eerdere
legislaturen nooit gerespecteerd. Toch mogen
we niet vergeten dat sociale dossiers soms om
snelle antwoorden vragen en dat elk OCMWraadslid daarin zijn verantwoordelijkheid

heeft. Dat de vorige legislatuur niet gewend
was om zo te werken (met 1 oppositielid
tegenover 4 nu) en de raden een kortstondig
ontmoetingsmoment (4 à 5 keer per jaar!!!)
waren, waarbij nog snel de post (agenda en
bijlagen) geopend werd ter zitting, maakt het
voor de huidige Voorzitter pijnlijk te moeten
aanschouwen dat een nieuwe assertieve
ploeg is aangetreden. Het is enorm jammer
dat de Voorzitter van het OCMW die nieuwe
cultuur niet kan omarmen in het voornemen
om Bever openbaar te besturen i.p.v. achter
de schermen alles te regelen en waarbij men
van ons verwacht dat wij als apen ‘ja’ knikken
op de zitting… . Het OCMW leiden gaat niet
alleen over veldwerk maar ook over duurzame
beslissingen.
Onder druk van OvdM zijn de 10 verplichte
raden doorgegaan. Nadat 2 oproepen van
de oppositie werden weggewuifd door de
Voorzitter, is de Gouverneur tussenbeide
gekomen en werd het bestuur op zijn plichten
gewezen. Op 30 december 2013 hebben
de leden van OvdM het OCMW-bestuur
gedwongen om samen te komen. We waren
dan ook tevreden te zien dat er een grondig
voorbereidend werk werd gemaakt door de
meerderheid want hierdoor kregen we duidelijke antwoorden op vragen en kwesties die
al lang onbeantwoord bleven. Het presentiegeld dat de OvdM-leden voor deze extra
zitting kregen, zal toegekend worden aan
een goed doel. Het gaat ons niet om het
geld maar om een degelijk en gestructureerd bestuur. Daarom spenderen we
avonden en ja, zelfs op een zondagochtend zit
onze ploeg samen om ten gronde de agendapunten voor te bereiden. In een volgend
infoblad brengen wij u op de hoogte welk
“Bevers” goed doel we steunden.
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5. De vaagheid van het OCMW-meerjarenplan
Het afgelopen jaar werden we verschillende
keren geconfronteerd met documenten die
niet voldoende onderbouwd waren en die
vele vragen opriepen. Met inzicht en kennis
van zaken hebben wij steeds alternatieven
aangeboden die telkens weer door de
meerderheid werden genegeerd.
Éen voorbeeld is het OCMW 6-jarenplan,
verplicht door de overheid en waarin duidelijke beleidslijnen en budgetten moeten
worden opgenomen. Wat vindt u ervan dat
er 50 euro wordt voorzien voor kinderarmoede in Bever? Ongetwijfeld komen we
hier niet mee toe, toch zien we Minister Ingrid
Lieten herhaaldelijk zeggen hoe belangrijk het
is hier de nodige aandacht aan te schenken.
Want ja, ook in Bever leven er kinderen in
armoede!
Dat hierin ook geen rekening wordt gehouden
met de vergrijzende bevolking van Bever
en de noden dat dit met zich meebrengt is
onbegrijpelijk.
Gezien we niet beschikken over de
meerderheid maar op basis van dit zwakke
document weigeren een beleid te bepalen
voor de komende 6 jaar, konden wij niet
anders dan onze bemerkingen over de inhoud
en de amateuristische manier in opstellen
van dit document over te maken aan de
Gouverneur. De uitdrukkelijke vraag werd
gesteld deze beslissing te vernietigen.
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6. De wet moet gerespecteerd worden…
uitgezonderd in Bever
Het aantreden van een nieuwe Secretaris
heeft voor heel wat mistoestanden gezorgd
bij het bestuur. De decreten zijn niet gekend
door de Secretaris, noch door de Voorzitter.
Maandelijks hebben de raadsleden van OvdM
gehamerd op de naleving van deze decreten.
Zonder blikken of blozen werden deze straal
genegeerd door dit bestuur. De Secretaris
is publiekelijk partijdig aan dit bestuur en
kan daardoor geen aanspreekpunt zijn voor
iedereen die in vertrouwen wil spreken. Ze
berispt openlijk personeel en raadsleden
terwijl ze daar niet toe gemachtigd is. Dit is een
ernstige schending m.b.t. het aanvaarden van
haar ambt als hoogste ambtenaar van Bever.
Een voorbeeld: de registratie van in- en
uitgaande post gebeurt totaal willekeurig en
de Secretaris beslist zelf over de relevantie om
dan al dan niet te archiveren... U kan het al
raden dat brieven die ingestuurd worden door
OvdM grote kans hebben op negeren en als
“niet-relevant” worden bestempeld. Vindt u het
normaal dat we publiekelijk worden uitgelachen als we de Secretaris wijzen op belangrijke verplichtingen inzake notuleren, die niet
worden nagekomen?
7. Werking van de sociale dienst
De verslaggeving van de sociale dossiers is
steeds de verademing tijdens onze bijeenkomsten. Correct en neutraal worden de
dossiers toegelicht, er wordt geluisterd en
rekening gehouden met de verbeteringspunten
die we aangaven mbt de verslaggeving. Mooi
werk van Sanderijn Vanhove en collega’s!
We mogen hier nog fier aan toevoegen dat
onder impuls van OvdM de sociale dossiers
correct en binnen de wettelijke termijnen
worden afgehandeld. Het is ooit anders
geweest…

8. Het voorzitterschap van het OCMW
De heer Dirk Willem heeft zijn voorzitterschap
binnen zijn partij afgedwongen. Hij zou met
de grove borstel de fouten van de vorige
legislatuur aanpakken. Hij gaat hierbij tekeer
zoals hij zijn gemeentelijk personeel aanpakt.
Daarbij maakt hij duidelijk dat hij de “baas” is
en dat er naar hem geluisterd moet worden.
Dit gedrag kopieert hij ook in de OCMW-raad.
Dit is uiteraard niet de gang van zaken. De
Voorzitter voert de beslissingen uit die in
de Raad worden genomen. Als Voorzitter
brul je niet tijdens de raden en probeer je
constructief te luisteren naar ALLE raadsleden
en bestempel je tegenwind van de oppositie
niet als (en we citeren letterlijk) “spelletjes
spelen, showopvoering, ...” De Voorzitter heeft
zich vergist wat de nieuwe raadsleden van
OvdM betreft. 4 leden die welbespraakt hun
zaken voorleggen en hun dossiers tot in de
puntjes voorbereiden. Het openen van de
enveloppe met de agendapunten bij aanvang
van de zitting is iets waar ze de OvdM-leden
nooit zullen op betrappen...
Dit in tegenstelling tot de Voorzitter die niet
evolueert tot een volwaardige leider van de
OCMW-raad.
We moeten met schaamte vaststellen dat hij
nog geen enkele Raad op een volwaardige
manier heeft voorgezeten. Steeds opnieuw
geeft hij het woord, onder het excuus van
“advies”, aan een derde spreker. De Secretaris
is hierbij meermaals haar boekje te buiten
gegaan door tussenbeide te komen terwijl
haar taak “notuleren” is.
Dat hij de nieuwjaarstoespraak in de Franse
taal hield wegens onverstaanbaar WestVlaams dialect is totaal ongepast en druist in
tegen de regels over de taalwetgeving in een
faciliteitengemeente. Onaanvaardbaar!

9. De toekomst van het OCMW
Wij blijven in 2014 en de volgende jaren zeer
kritisch toekijken op het werk van het Bestuur.
Ook het gebrek aan dossierkennis en passieve
houding tijdens de OCMW-raden zullen wij
blijven aanklagen.
Als besluit willen wij hierbij de Burgemeester
van Bever aanhalen tijdens zijn nieuwjaarstoespraak van 2013: “Wij hebben nood aan sterke
raadsleden die grote beleidslijnen kunnen
sturen en controleren. Raadsleden moeten
over gezond verstand beschikken en tot een
nieuwe bestuurscultuur en mentaliteit komen.
Hierbij moet het bureaucratisch patroon
doorbroken worden en de burgerinspraak
en de participatiedemocratie blootgelegd
worden”.
De leden van OvdM hebben alvast deze
boodschap goed begrepen en voegen dan
ook daad bij woord tijdens de zittingen.
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Bouw nieuwe
klaslokalen

012

Oprichting nieuw schoolgebouw
Akrenbos 133
Open voor de Mens had zich, samen met een lid
van de meerderheid, verzet tegen de oprichting
van een nieuw schoolgebouw te Akrenbos 133
omdat het buiten kijf staat dat onze gemeente
zich, op het financiële vlak, in een moeilijke
situatie bevindt.
Bovendien was ook gebleken dat, niettegenstaande de onderwijssubsidies die onze
gemeente ontvangt, zij zelf nog jaarlijks
ongeveer 200.000 € moet bijdragen om ons
gemeentelijk onderwijs te bekostigen.
Daarom moet er zorgvuldig worden
omgesprongen met alle beschikbare middelen
en activa, die zo rendabel mogelijk moeten
worden ingezet.
In die optiek vonden wij het nogal vreemd – en
gemakzuchtig – dat drie modulaire containers,
die eigendom zijn van de gemeente, amper één
halve dag per veertien dagen worden gebruikt,
en dan nog slechts van half september tot begin
juni! Dit is een weelde die men zich momenteel
niet meer kan veroorloven.
Tijdens het overleg meerderheid/minderheid
dat over de schoolproblematiek plaatsvond,
vroegen wij naar de mogelijkheid om eventueel
bijkomende klaslokalen op te richten in het
schoolcomplex van Bever-Centrum.
De burgemeester antwoordde dat elke
beschikbare vierkante centimeter in Ak’Cent
Bever-Centrum benut is en daar geen
uitbreiding meer mogelijk is. Open voor de
Mens heeft dan het volgende compromisvoorstel gedaan.
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Open voor de Mens zou akkoord kunnen gaan
met de oprichting van het geplande schoolgebouw in Akrenbos 133, doch slechts onder de
volgende voorwaarden:
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2) Vanaf 1 september 2015 zal het gemeentebestuur geen schoolvervoer meer organiseren buiten Bever, wat toelaat om een
besparing van één voltijdse werknemer te
realiseren.

1) De 3 containers, die thans exclusief door één
jeugdvereniging worden gebruikt, worden
door het gemeentepersoneel onmiddellijk
aangepast, zodat ze ten laatste vanaf begin
maart 2014 (na de Krokusvakantie) kunnen
gebruikt worden als klaslokaal, en dit tot op
het ogenblik dat het nieuwe schoolgebouw
in Akrenbos 133 operationeel is. Tijdens
deze periode moet de jeugdvereniging
haar activiteiten uitoefenen op een andere
locatie; hiervoor bestaan verschillende
mogelijkheden binnen onze gemeente: de
sportzaal Ter Plasbeek, de parochiezaal, één
van de kantines van het voetbalterrein, de
polyvalente zaal van de basisschool in Bever
Centrum, de loods van de oude garage in
Akrenbos, de feestzaal Ter Wijsbeek. Deze
maatregel moet toelaten om de huur van
minstens drie van de vier klascontainers op te
zeggen, wat een jaarlijkse besparing betekent
van minstens € 22.000.

3) De beperking van het aantal kleuters en
leerlingen (numerus clausus), die vanaf
het schooljaar 2010-2011 werd ingevoerd,
wordt sterk benadrukt, zodat in de toekomst
het aantal scholieren de capaciteit van de
schoolgebouwen niet meer overschrijdt
en de huur van klascontainers volstrekt
overbodig wordt. Het aantal klassen zal zo
snel mogelijk worden beperkt tot twee per
leerjaar.
4) Het aantal inschrijvingen van kleuters wordt
beperkt tot 20 per klas zodat er nog instroom
mogelijk is van nieuwe leerlingen in het lager
onderwijs.
5) Het resultaat van het overleg tussen de
fracties van CD&V en OVDM wordt aan de
bevolking meegedeeld via een gezamenlijk
infoblad.
De meerderheid heeft de punten 2, 3, 4 en
5 integraal aanvaard. Wat punt 1 betreft
zullen slechts 2 in plaats van 3 containers
omgevormd worden tot klaslokalen en dit pas
in september 2014 in plaats van maart 2014.
Dankzij een sterke en constructieve
oppositie hebben we een inhoudelijk debat
met de meerderheid kunnen afdwingen
en een meer dan aanvaardbaar compromis
bereikt.

Mandatarissen
Gemeenteraad

Henk Verhofstadt

Marie-Elise Vanderkelen

Werner Godfroid

Ghislain Vandercapellen

Kerkhove 42A
henk.verhofstadt@telenet.be
054 58 78 92

Broeck 22
werner.godfroid@telenet.be
0475 36 22 18

Sabine Vermassen

Plaats 9
sabine.vermassen@telenet.be
054 58 89 35

Kerkhove 26
marie-elise.vanderkelen@skynet.be
0475 25 71 56

Commijn 30
ghislainvandercapellen47@hotmail.com
054 58 03 50

Mandatarissen
OCMW

Yvo Reygaerts

Cathy Van Damme

Sophie Peremans

Rudi Geuens

Kerkhove 19
yvoreygaerts@telenet.be
0475 56 90 55

Commijn 32A
sophieperemans@gmail.com
054 58 76 25

Broeck 17B
cathy.vandamme@telenet.be
0495 10 30 94

Pontembeek 17
rudy.geuens@skynet.be
0486 03 91 94

PWA mandataris
Myrianne Vandendriesche
Kerkhove 40
myriammvd@hotmail.com
0476 99 69 51

Zorg en gezondheid
in Bever
Rudi Geuens, OCMW-raadslid voor Open
voor de Mens is mee verantwoordelijk voor
de Zorgcarrousel in onze gemeente Bever.
De Zorgcarrousel is als dienst voor thuisverpleging ontstaan in 2008. Momenteel werken
zij met 5 zelfstandige verpleegkundigen in
samenwerkingsverband.
Naast de thuisverpleging zet de Zorgcarrousel
ook in op hoevetoerisme in combinatie met
zorg. De doelgroep is divers: tijdelijke opvang
(1 dag tot enkele maanden) van patiënten,
overgangsopvang tussen thuisverpleging en
verblijf in een woonzorgcentrum, tijdelijke
ontlasting van mantelzorgers, dagopvang van
ouderen. Ook niet-zorgbehoevenden kunnen
er trouwens terecht.
Het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (Riso Vlaams-Brabant) is een vzw
die op verschillende plaatsen in de provincie
opbouwwerk en buurtwerk organiseert. De
woon- en leefkwaliteit van ouderen in de regio
is een onderdeel van hun projectwerking.
Wat is voor onze ouderen kwaliteitsvol wonen
en leven? Welke maatregelen bieden een
antwoord op de vergrijzing, de wegtrekkende
dienstverlening, … ? Riso Vlaams-Brabant
selecteerde de Zorgcarrousel als één van
zes modelprojecten in het Pajottenland en
zet samen met hen een leertraject op voor
geïnteresseerde overheden en zorgverantwoordelijken.

Een gemeentesecretaris hoeft zich hierover
niet uit te spreken. Dat doen deskundigen
terzake.
In een reactie naar dit voorval meldt een
zaakvoerder van de ‘Zorgcarrousel’ dat er op
woensdag 5 februari 2014, twee controleurs
van de dienst Stedenbouw langskwamen om
een controle uit te voeren. Dit had veel weg
van een huiszoeking en alle lokalen van het
huis en de omgeving werden geïnspecteerd.
Zij zouden een anonieme klacht ontvangen
hebben van een derde partij die vermoedde
dat er bouwmisdrijven gepleegd werden bij
de verbouwing van bijgebouwen tot gastenkamers (hoevetoerisme). In het dossier was
duidelijk een document te zien met een briefhoofd van de gemeente Bever. Is dit de nieuwe
politieke cultuur die gevoerd wordt door de
meerderheid? “Mond houden of we weten je
wel te vinden…”??
Het initiatief van de ‘Zorgcarrousel’ staat
volledig los van elke politieke gedachtegang.
Voor een kwetsbare groep zorgen is blijkbaar
een doorn in het oog van de meerderheid in
het Beverse gemeentebestuur… .

Een schitterend initiatief zegt iedereen,
maar onze gemeentesecretaris in eigen
persoon vond het net nu nodig, op vraag van
het schepencollege, om contact op te nemen
met Riso Vlaams-Brabant en zich hevig te
verzetten tegen dit project. Zij vindt het
project niet genoeg uitgebouwd, voorbarig en
onnuttig.
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