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Weer een gebroken belofte:

dienstencentrum Ten Hove

Woord van 2014: Collegialiteit !

geen belastingverlaging!

Op weg naar uitbreiding van het lokaal dienstencentrum Ten Hove?

Het bestuur beloofde om werk te maken van een daling van de onroerende
voorheffing. Na 2 jaar wordt deze belofte echter flagrant gebroken. Want op de
gemeenteraad van december werd voor de komende jaren de aanslagvoet vastgezet
op het huidige niveau. Een verlaging zit er dus voor deze legislatuur niet meer in.
Dit terwijl er wel degelijk marge blijkt te zijn, want een aantal projecten worden
vervroegd. Zo wordt de heraanleg van de Geelhandlaan voorzien in 2015. Dit evenwel
zonder dat er al een bestek werd opgemaakt, laat staan een definitief plan klaarligt… .

Wie zich op een of andere manier betrokken weet met het dienstencentrum, kon de voorbije
maanden niet ontsnappen aan de bij momenten aanzwellende polemieken rond de toekomst
en mogelijke uitbreiding van deze lokale infrastructuur. Ook de Hovenaar die wat verderaf
staat, mag best weten hoe hierbij de vork aan de steel zit. Eigenlijk is het eenvoudig.
Het bestuur (N-VA en pH7) is er sinds haar aantreden begin 2013, niet in gelukt om in dit
dossier (net als in zovele andere) tot een gezamenlijk standpunt te komen, laat staan enig
beleid te initiëren.

Voor 2013 nomineerden we als kartel “draagvlak”als woord van het jaar. Voor 2014 is dat
“collegialiteit”, als essentieel onderdeel om tot consensus te komen in de besluitvorming.

Het bestuur gaat daarenboven vrolijk door met groots
opgezette projecten.
Zo lees je verder in deze nieuwjaarsfolder over
de uitbreiding van het dienstencentrum en het
gemeentehuis. Allemaal dure goede voornemens in
budgettair barre tijden. Eentje per bestuursfractie, want
ook op vlak van collegiaal samenwerken bracht 2014 de
coalitie N-VA en pH7 nog niet veel beterschap. Laat ons
voor 2015 vooral hopen dat de Hovese bestuursploeg
eindelijk de samenhorigheid vindt en samen de toekomst
aanpakt. Hove verdient een transparant, sociaal en
toekomstgericht beleid. Ook in 2015 zal ons kartel hier
voluit voor blijven gaan en zullen we waar mogelijk het
warme dorpsgevoel in Hove mee aanwakkeren. U vindt
alvast een aantal van onze activiteiten terug op de
laatste pagina.

Deze interne verdeeldheid maakt dat halsreikend
wordt uitgekeken naar de oppositie om alsnog
een draagvlak voor het eigen standpunt te
vinden. Helaas, Fan van Hove is geen andere
partij schatplichtig. We nemen standpunt in op
basis van ons eigen programma. Wij erkennen
ons in het advies van de ouderenadviesraad
en zijn ondubbelzinnig voor de ‘noodzakelijke’
uitbreiding van het dienstencentrum. Weliswaar
onder duidelijke voorwaarden: strikte controle
op een te verantwoorden budget, uitkijken
naar mogelijkheden om gemeentelijke lokalen
maximaal te benutten en passend in het nog te
activeren proces van samenwerking en integratie
OCMW-gemeente. Als oppositiepartij stellen
we ons constructief op. We weigeren evenwel
mee te stappen in concepten die haaks staan
op de eigen visie. Het zijn niet wij, maar wel het
bestuur dat niet weet te besturen.

We wensen u alvast een schitterend jaar vol nieuwe
dromen!
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De eindafrekening
voor Hove:
waar de vorige jaren steeds is ingezet
op beheersing, beter nog verlaging,
van onze schuldenlast doet het
huidig bestuur niets meer dan de
winkel openhouden, verhoogt de
schuldenlast door nieuwe leningen
en blijft het zoeken naar een echt
toekomstgericht beleid. En u? U kreeg
naast het uitblijven van een verlaging
van de onroerende voorheffing, ook
nog het duurste water in de provincie
dankzij een hogere saneringsbijdrage.

Wat betekent het begrip collegialiteit ?

• 1° definitie: Collegialiteit is de relatie tussen collega’s. Collegialiteit houdt in dat je je collega’s helpt

en ondersteunt wanneer dat nodig is. Collegialiteit betekent ook rekening houden met behoeften
en belangen. Hierdoor lever je een positieve bijdrage aan de (werk)sfeer. Collega’s zijn personen die
uitsluitend zijn verenigd om een gezamenlijk doel te bereiken. Onder het woord collegialiteit verstaat
men dus ook het respect dat collega’s voor elkaar opbrengen.

• 2° Hoe zit dat in Hove? In Hove is het schepencollege samengesteld uit 3 N-VA en 3 pH7 mandatarissen,

enige collegialiteit is dus aangewezen om samen tot beslissingen te komen, maar helaas is het
tegengestelde waar. Na twee jaar “bestuur met daadkracht” van de coalitie N-VA en pH7, nam het aantal
stemmingen in het schepencollege astronomisch toe.

• 3° Is er een climax? Ja, een anticlimax. Op 20 oktober

crashte het schepencollege op één van de twistpunten:
de financiering van het OCMW. De bespreking leidde
wederom niet tot een overeenkomst. De burgemeester
riep vervolgens op tot de stemming over dit punt. De
fractie pH7 betwistte de wettelijkheid van het voorstel
tot besluit en verliet de vergadering. Het college was
zo niet meer in aantal om geldig te vergaderen. Dit en
andere punten van de agenda werden verdaagd.
Maar ze dobberen “collegiaal” verder, nietwaar,
de collegiale leden van het schepencollege ?

2015: het jaar... van een nieuw
gemeentehuis?
Zullen we in 2015 de eerste
episode schrijven voor een nieuw
gemeentehuis of een uitbreiding
à la Vlaams Parlement? Als we het
voorbereidend werk van het college
zien, durven we stellen van wel... .
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