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Toe te voegen agendapunt: PRINCIEPSBESLISSING TOT FUSIE

Motivering
De Vlaamse Regering heeft recent een decreet uitgevaardigd waarbij, naar aanleiding van een

vrijwillige fusie tussen gemeenten, belangrijke bedragen worden voorzien als financiële bonus in de
vorm van een schuldovername ten belope van €500 per inwoner.
Alleen al voor Eeklo zou dit een tussenkomst betekenen van meer dan

1-0

miljoen euro.

Voorwaarde is wel dat deze fusie-operatie gestart wordt vóór einde 2Ot7 om te kunnen gerealiseerd

worden uiterlijk tegen

L

januari 201-9.

Bij de laatste fusie-operatie in 1976 viel Eeklo naast de fusieprijzen. Daarvoor betalen we thans nog

altijd de tol.
Eeklo levert een reeks diensten die grensoverschrijdend en regionaal zijn in alle maatschappelijke

domeinen : welzijn, verzorging, onderwijs, sport, cultuur.
Vele van die diensten worden uitsluitend gefinancierd door de Eeklonaar. Het voorbeeld van het

zwembad, waarvan iedereen erkent dat het een regionaal karakter heeft, zal uitsluitend , gedurende
30 jaar, wegen op het budget van de stad en de geldbeugel van de Eeklonaar.
ln vele domeinen is er ondertussen een samenwerkingsverband gegroeid: huisvuilverwerking,

cultuur, politie, brandweer, welzijn zodat de overgang naar de fusie de facto reeds voorbereid is.
Ook naar efficiënt bestuur en het behoud van kwalitatieve dienstverlening wordt de vraag naar

schaalvergroting groter met de dag.
Veel taken, vanuit de Vlaamse regering, vanuit de afgeslankte provincies worden doorgeschoven
naar het lokaal niveau. Daardoor ontstaan nieuwe uitdagingen die niet meer kwalitat¡ef kunnen

beantwoord worden, tenzij mits een schaalvergroting.
lk ben ervan overtuigd dat een fusie binnen korte tijd noodzakelijk zalzijn en, bijafwezigheid van

vrijwillige fusie, noodgedwongen van bovenaf zal opgelegd worden. Dit laatste is het slechtst
denkbare scenario. Een gedwongen fusie zal nooit behoorlijk verteerd worden.
Wil Eeklo zijn centrumfunctie behouden dan dient het de huidig geboden kans tot vrijwillige fusie
met beide handen aan te grijpen.
effect hebben, kan leiden tot een betere recrutering van
gekwalificeerd personeel, een betere en rechtvaardigere spreiding van de lasten en een rationeler
gebruik van het openbaar domein, maar zal vooral toelaten dat een perspectief geboden wordt om
Een fusie-operatie kan een besparend

de uitdagingen die op ons afkomen te helpen realiseren.

Hoe die fusie-operatie concreet moet gerealiseerd worden en op welke wijze en met wie de

samenvoeging van gemeenten moet gebeuren moet het voorwerp uitmaken van een grondige

voorbereiding en veel overleg met de naburige gemeenten en hun en onze inwoners.
Belangrijk daarbij is dat, ondanks de samenvoeging, de authenticiteit en eigenheid van iedere

gemeente zou kunnen gewaarborgd worden.
SMS is bereid haar medewerking te verlenen van

bij het beginstadium

en aan die gesprekken deel te

nemen en de strategie te helpen uitwerken.
Vandaag vraagt SMS dat de start zou gegeven worden aan de fusie-operatie door, hopelijk bij

unanimiteit, te stemmen over hierna vermeld voorgesteld punt.

Redenen waarom
Aan de leden van de Gemeenteraad gevraagd wordt te stemmen over volgend punt:
'De gemeenteraad van de stod Eeklo, in vergodering bijeen op 29 februori 2076, besluit om principieel
in te goan op de kons die door de Vlaamse regering geboden wordt om over te gaon tot vrijwillige

fusie met nog noder te bepolen oongrenzende gemeenten. Doortoe zol het stadsbestuur van Eeklo de
nodige initiatieven nemen om voorbereidende gesprekken aan te goan met de haar omringende
gemeenten met als doel:de realisatie von een fusie tegen uiterlijk

Namens SMS

Marc Windey
Gemeenteraadslid

7

jonuori 2079.'

