Oppositiepartijen N-VA en S&D roepen extra gemeenteraad samen
Het rommelt op politiek vlak in Houthalen-Helchteren. Nadat de gouverneur vorige week de
gemeenteraadsbeslissing rond de verkopen van Hoeve Jan, de pastorij en het Sociaal Huis schorste, roepen nu
de oppositiepartijen volgende week een extra gemeenteraad samen.
"Dit doen we niet om politieke spelletjes te spelen, maar wel om de meerderheid de mogelijkheid te geven om
een aantal eerdere gemeenteraadsbeslissingen tijdig in te trekken. Dat is nodig omdat deze dossiers onwettig
zijn", aldus fractieleiders Peter Timmermans (N-VA) en Stijn Van Dingenen (S&D). "Door nu in te grijpen,
vermijden we niet enkel rechtsonzekerheid in deze dossiers, maar besparen we de gemeente en de potentiële
kopers een hoop gedoe en heel wat kosten. Deze extra raad is dus in het belang van iedereen."
Gouverneur
De aanleiding voor de extra gemeenteraad zijn een aantal verkopen die de meerderheidspartijen CD&V en SP.a
de voorbije maanden door de gemeenteraad loodsten. "Maar de dossiers rond deze verkopen zijn wettelijk
niet in orde", aldus Timmermans en Van Dingenen. "Dat is ook de reden waarom de gouverneur vorige week
nog de verkopen van de pastorij, Hoeve Jan en het Sociaal Huis schorste. De schorsing kwam er nadat wij als
oppositiepartijen een onderzoek vroegen naar deze verkopen."
"Het jammere is dat CD&V en SP.a eind juni opnieuw volharden in de boosheid door een dossier rond de
verkoop van 3 hectare industriegrond door de gemeenteraad te loodsen. En hierin stellen we opnieuw dezelfde
onwettigheden vast. N-VA en S&D hebben in de gemeenteraad van juni tegen deze onwettige verkoop
gestemd. Daarenboven hebben we toen ook aangetoond dat de meerderheid opnieuw onwettig bezig is. Maar
men lacht de oppositie steeds weg en blijft de onwettelijkheden opstapelen. Dat kan niet meer, iets wat het
schorsingsbesluit van de gouverneur intussen trouwens heeft bevestigd", aldus Timmermans en Van Dingenen.
Gezond verstand
"Aangezien het vrijwel zeker is dat de gouverneur opnieuw ook voor deze verkoop een schorsing zou
uitspreken, moet het dossier nadien sowieso terug naar de gemeenteraad komen. Een klacht bij de gouverneur
zou dus leiden tot juridische onzekerheid, vertraging en extra kosten. Dat kunnen we nu vermijden met deze
extra gemeenteraad, op voorwaarde dat CD&V en SP.a een aantal eerder genomen beslissingen terug intrekt.
Wij hopen dat het gezond en eerlijk verstand zal zegevieren en dat we ondanks deze extra raad en deze extra
kans die we de meerderheid bieden het dossier niet alsnog naar de gouverneur zal moeten", besluiten
Timmermans en Van Dingenen.

