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“Belofte maakt schuld”, is een 
Vlaams spreekwoord dat de 
nieuwe bestuurscoalitie van N-VA 
en Spa-Groen in Sint-Niklaas on-
bekend is.
“Het verschil tussen de beloftes 
aan de kiezer en de gemaakte 
keuzes na de verkiezingen, is on-
waarschijnlijk groot. De inwoners, 
de bedrijven, het stadspersoneel, 
de verenigingen: iedereen zal 
de ”kracht” van de verandering 
voelen wanneer de rekeningen in 
de brievenbus vallen”,  zegt CD&V 
fractieleider Lieve Van Daele.
Een kleine greep uit miskende 
verkiezingsbeloftes, vind je hier-
naast.

Belofte maakt schuld? 
Niet voor N-VA en Sp.a-Groen!

Onze gemeenteraadsleden hebben wél oor naar uw bekommernissen en suggesties en 
verwoorden deze graag aan het stadsbestuur. Niet op de foto: Marc Heynderickx.

“Er moet zuinig omgesprongen wor-
den met de beschikbare middelen en ze 
moeten vooral ingezet worden voor een 
betere dienstverlening naar de bevolking 
toe.” Achter deze woorden uit ons verkie-
zingsprogramma blijven we voluit staan. 
Het afschaffen van de gratis beerruiming, 
het afbouwen van de reinigingsdienst, het 

snoeien in de sociale tewerkstelling, het 
verhogen van de waterfactuur: het zijn 
keuzes die ons verontrusten.
Als grootste oppositiepartij klagen we aan 
wat onrechtvaardig of  ondoordacht is, 
maar we formuleren ook positieve sug-
gesties om het beleid bij te sturen.
Meer dan ooit luisteren we hiervoor ook 
naar u, naar wat er leeft in wijken, in 
buurtcomités, in de deelgemeenten, bij 
handelaars, in scholen en verenigingen…
U kan altijd met ons in gesprek gaan of  
actief  meedenken en – werken bij CD&V 
Sint-Niklaas. Geef  ons een seintje via het 
contactformulier op onze website http://
sint-niklaas.cdenv.be/contacteer-ons en 
wij nemen graag met u contact op.

De verkiezingsbeloftes

“De volgende bestuursmeerderheid moet 
de  fiscale stop aanhouden. Op  voor-
waarde dat  de stedelijke dienstverlening 
niet moet worden teruggeschroefd, moet 
zelfs een belastingsvermindering over-
wogen worden”. (N-VA)

“Het culturele middenveld heeft nood 
aan een goede materiële en financiële 
ondersteuning. De uitgebreide logistieke 
ondersteuning wordt behouden en waar 
mogelijk uitgebreid.” (N-VA)

“Het personeelsbeleid zal gevoerd worden 
in nauw overleg met de syndicale organi-
saties.” (Spa-Groen)

De werkelijke beleidskeuzes

Een serieuze stijging van uw waterfactuur.
Meer dan 1 miljoen euro extra belastingen 
door het verhogen van de gemeente-
lijke saneringsbijdrage vanaf  2014 (van 
0,90 naar 1,40 x de bovengemeentelijke 
bijdrage)

Een kleinere subsidie-enveloppe: dus 
minder financiële ondersteuning. Geen 
indexering van de subsidiebedragen voor 
verenigingen.
Wel een indexering van 18% (!) van de 
tarieven voor het huren van lokalen en 
feestmateriaal. Dus meer uitgaven en min-
der ondersteuning voor het verenigingsle-
ven. Verdere prijsstijgingen worden nu al 
in het vooruitzicht gesteld.

De brute en overhaaste afbouw van de rei-
nigingsdienst- één van de best werkende en 
meest gewaardeerde stedelijke diensten - ge-
beurde zonder voorafgaand overleg met de 
betrokken personeelsleden of  hun syndicale 
vertegenwoordigers. Het resultaat: sociale 
onrust en uw vuilzakken op de stoep.
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Het OCMW: 
stiefkindje van een centrumstad met stijgende armoede
In de laatste vijf jaar kende 
het OCMW een verdubbeling 
van zijn aantal tussenkomsten 
en een stijging met 30 % van 
het aantal personen dat recht 
heeft op leefloon. De nood aan 
een sterk geleid sociaal beleid, 
zoals dit de voorbije zes jaar 
het geval was onder het dagda-
gelijks voorzitterschap van Jef 
Foubert (CD&V), is dus groot. 

Het OCMW van een centrumstad van 
73.000 inwoners verdient beter dan de 
huidige stiefmoederlijke behandeling 
door een voltijds schepen van Finan-
ciën die er het OCMW als nevenac-
tiviteit heeft moeten bijnemen. Mike 
Nachtegael was naar verluidt “derde 
keuze” binnen het progressief  kartel, 
nadat Christel Geerts (Sp.a) en Sofie 
Heirman (Groen!) niet bereid waren 
deze extra werklast er tegen dezelfde 
schepenvergoeding bij te nemen.

Het OCMW is dus van bij de coalitie-
besprekingen als stiefkind behandeld. 
En dat is toch wel de wereld op zijn 
kop. In de andere centrumsteden 
volgde men wel de logica van het 
Gemeentedecreet die de voorzitter van 
het OCMW van rechtswege schepen 
maakt. Zowel in Aalst, Antwerpen, 
Brugge, Hasselt, Kortrijk, Mechelen 
en Roeselare zijn de voorzitters van 
het OCMW als schepen bevoegd voor 
sociale zaken en welzijn. Een logische 
keuze in functie van een coherenter en 
efficiënter sociaal beleid dat de Vlaam-
se decreetgever beoogde.

En wat doet de coalitie in Sint-Niklaas? 
Men versnippert de bevoegdheden 
sociale zaken en welzijn over verschil-
lende schepenen en men maakt de 
schepen van Financiën voorzitter van 
het OCMW. Begrijpe wie kan!

Bij de installatievergadering van de 
OCMW-raad in januari, waarschuwden 
de CD&V raadsleden Jens Vrebos en 
Johan Uytdenhouwen reeds dat het 
mandaat van OCMW-voorzitter niet 
te combineren valt met het ambt van 
schepen van Financiën in een cen-
trumstad van 73.000 inwoners met een 
stijgende armoedeproblematiek.

Men zou logischerwijze verwacht heb-
ben dat de N-VA/Sp.a coalitie één of  
twee ondervoorzitters ter ondersteu-
ning van de OCMW voorzitter zou 
toevoegen. Maar ook dat gebeurde niet 
omdat in ruil hiervoor één of  twee 
schepenmandaten hadden moeten op-
geofferd worden en de postjeshonger 
binnen de nieuwe coalitie niet bereid 
was dit offer te brengen.

We weten intussen dat Sp.a een scha-
duwvoorzitter in het OCMW heeft 
binnengeloodst. Vanuit de stad werd 
een duur betaalde, partijgetrouwe 
kabinetsmedewerker op A niveau aan 
de voorzitter toegevoegd. Ook op een 
bijkomende kabinetsvergoeding is hier 
alvast niet bespaard. 

Intussen, na amper een half  jaar, 

blijkt onze vrees een feit. Vooral in 
het Bijzonder Comité Sociale Dienst, 
waarin het OCMW zijn voornaam-
ste kerntaak verricht, maar ook in de 
andere Bijzondere Comités blinkt de 
voorzitter uit in afwezigheid en laat hij 
zich structureel vervangen door een 
raadslid van de meerderheid: te drukke 
schepenagenda…

Net zoals het witboek is ook het 
OCMW-beleidsplan weinig ambitieus. 
In 90% van de actiepunten wordt de 
verderzetting van het vorige beleid 
voorgestaan. Dit is dus vooral de ver-
dienste van het vorige OCMW-beleid 
onder Jef  Foubert (CD&V). En 10% 
van de actiepunten is eerder vaag of  
“zal op zijn mogelijkheden onderzocht 
worden”. De inbreng van N-VA in het 
beleidsplan beperkt zich dan weer tot 
het herhalen op een aantal punten van 
het vereiste van een voldoende ken-
nis van het Nederlands. Sociaal beleid 
is dan ook niet de core business van 
Vlaams-nationalisten.

Johan Uytdenhouwen en Jens Vrebos in ’t Punt.
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Wist je dat…
… het huidig stadsbestuur een twee-
sporenbeleid voert? 
Besparen bij de burgers, de verenigin-
gen, de bedrijven en zichzelf  bedienen 
met meer kabinetspersoneel. Schepen 
Mike Nachtegael  (Sp.a) heeft 1,5 perso-
neelslid op zijn kabinet werkzaam. Eén 
ervan wordt op het hoogste weddeni-
veau betaald en is gewezen OCMW-
raadslid voor de sp.a. Een aanwervings-
examen was overbodig… Schepen 
Geerts (Sp.a) heeft haar kabinetsperso-
neel als schepen verdubbeld (vroeger 
als schepen 0,5 personeelslid, nu een 
fulltime). Je moet maar durven als ie-
dereen in onze stad moet inleveren. 
“Over vele legislaturen heen was er 
een afspraak in onze stad om op een 
bescheiden manier te werken met kabi-
netspersoneel,” aldus Jos De Meyer.

… het stadsbestuur op een bijzondere 
wijze het sociaal overleg aanpakt? 
Eerst beslissen en dan het overleg 
opstarten! Moet je dan verrast zijn dat 
het personeel van de reinigingsdienst 
in actie schiet? Huisvuil ophalen is een 
kerntaak van de stad in het kader van 

de volksgezondheid. Privatiseren van 
de dienst kost ook geld! Zonder ern-
stige berekeningen werden vergaande 
beslissingen genomen voor het perso-
neel met mogelijks gevolgen voor de 
kwaliteit van de dienstverlening. Is dit 
sociaal?

… de kermis in Nieuwkerken 
verplaatst werd zonder enig ernstig 
overleg met de dorpsraad en de foor-
kramers? Is dit “volks”? 
Uiteraard protesteerde ons raadslid 
van Nieuwkerken Anita Dhollander 
en de andere fracties in de oppositie. 
Bart Merckx, N-VA raadslid, vond het 
protest onbegrijpelijk, terwijl Veerle De 
Beule ons wel steunde. De dorpsraad 
en de foorkramers steunden ons en een 
maand later werd de beslissing gelukkig 
bijgestuurd.

… het grote Vlaamse feest met “Vlaan-
deren muziekland” dit jaar wordt 
afgeschaft? 
Vorig jaar bijna 10.000 enthousiaste 
bezoekers, 700.000 kijkers op TV-zen-
der “Eén”, geslaagde stadspromotie, 

een Vlaamse hoogdag in onze stad, 
de horeca omheen de Grote Markt 
enthousiast. En waarom? Deze mani-
festatie moest in de periode voor 11 
juli vallen. De organisatoren hadden de 
vooravond van 11 juli voorgesteld, met 
vertegenwoordiging van de Vlaamse 
Regering. De schepen voor evene-
menten Christel Geerts vond 17 juli 
geschikter, vandaar een nieuw voorstel 
van de organisatoren nl. 17 juli. Het 
schepencollege besliste: dit kan niet! 
Veel te laat! Wie speelt hier met wiens 
voeten? Gelukkig dat Jos De Meyer, die 
vijf  jaar geleden deze manifestatie naar 
onze stad bracht, wees op het bedrog 
van het schepencollege. Burgemeester 
Dehandschutter vond het allemaal niet 
erg, want er waren ooit ook Franse 
chansons gezongen, dus maar beter 
niet in onze stad…

Onze CD&V-fractie wenst een warm 
beleid, met aandacht voor de mensen, 
met respect voor het personeel. Wij 
zijn niet blind voor de nieuwe uitdagin-
gen, ook op financieel vlak. Maar wij 
geloven in solidariteit en overleg. 



V
er

an
tw

o
o

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

: J
o

na
th

an
 C

ar
d

o
en

 R
e(

d
)a

ct
ie

ad
re

s:
 C

D
&

V
-D

ir
ec

t,
 W

et
st

ra
at

 8
9

 -
 1

0
4

0
 B

ru
ss

el
 F

ax
: 0

2-
23

8
 3

8
 6

0
 -

 e
-m

ai
l: 

d
ir

ec
t@

cd
en

v.
b

e 

8

Aangename kennismaking met onze raadsleden
in gemeenteraad en OCMW

Lieve Van Daele
“Wie zich inzet in de buurt, in 
een het sportieve of  culturele 
leven die verdient niet alleen 
waardering, maar ook een ste-
vige financiële en logistieke on-
dersteuning.Van afbouw kan 
voor ons geen sprake zijn!”

Patrick Gorrebeeck
“Ik ben bijzonder onder de 
indruk van de sociale strijd 

die de openbare vakbonden, 
in het bijzonder het personeel 
van de stedelijke dienst huis-

vuilophaling en gesteund door 
velen uit de andere openbare 

diensten, op dit moment te 
Sint-Niklaas voeren. Het 

gaat over een fundamentele 
sociale strijd. Proficiat voor 

hun geslaagde petitie voor een 
referendum waarvan ik hoop 

dat dit spoedig uitgevoerd 
wordt.”

Jos De Meyer
“Alert in 
Vlaanderen en 
in Sint-Niklaas!”

Julien Ghesquière
“Een rechtvaardige en solidaire samenleving. 

Daar blijven we op inzetten.”

Jens Vrebos, OCMW raadslid
“Inzetten op sociale tewerkstelling en 
innovatieve sociale projecten. Iedereen 
vaart er wel bij!”

Johan Uytdenhouwen, OCMW 
raadslid
“Een kritische vinger aan de pols houden van 
het sociaal beleid en inzetten op een gelijke 
kansenbeleid in alle beleidsdomeinen. Dat 
neem ik me voor.”

Marc Heynderickx
“Huisvestingsprojecten 

waarbij mensen met een 
beperking kansen krijgen 
en projecten in het kader 

van de armoedebestrijding 
blijven we enthousiast 

steunen.”

Monique Van Hecke 
“Beter aangepaste thuiszorg en huisvesting voor bejaarden in eigen dorp. Veilige en toegan-
kelijke fiets- en voetpaden. Toegankelijke en kwalitatieve ziekenhuiszorg. Ondersteuning 
vrijwilligersleven. Dat zijn de zaken waarop moet worden ingezet!”

Anita Dhollander
“Nieuwkerken op de kaart zetten!”


