Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. De burgemeester en het Herbakkersfestival.
Naar aanleiding van het Herbakkersfestival werd door de organisatie een flyer uitgegeven in de vorm
van een 10-eurobiljet met daarop de vermelding ‘entree ticket’ en een foto van de immer glimlachende
burgemeester.
Dit wekte bij veel mensen minstens de indruk dat primo een toegangsticket noodzakelijk was om
aanwezig te zijn op het festival en ten tweede dat het de burgemeester himself was die de mensen
gratis liet deelnemen aan het festival.
Volgende bedenkingen dienen hierbij te worden gemaakt:
1. De flyer draagt geen vermelding van een verantwoordelijke uitgever zodat, aan de hand van de
foto, kan verondersteld worden dat de burgemeester zelf de verantwoordelijke uitgever is
2. Uit geen enkel stadsdocument blijkt dat de noodzakelijke toelating om flyers te verspreiden werd
gegeven, in strijd met de bestaande reglementering
3. Het is onduidelijk wie deze flyer heeft betaald.
4. Het Herbakkersfestival wordt, naar men ons meedeelt, voornamelijk gefinancierd met publieke
belastinggelden van de Eeklonaar, volgens mijn informatie voor de editie van dit jaar alleen al,
meer dan 50 000 euro. De eigenlijke afrekening kan, volgens onze informatie, pas in november
gegeven worden.
Door op die manier te handelen heeft de burgemeester de meest elementaire deontologische code
overschreden: men maakt geen publiciteit voor zichzelf met gemeenschapsgelden, minstens heeft hij
bij vele Eeklonaars door dit optreden de foute perceptie gegeven dat hij zelf garant stond voor de gratis
toegang van het festival.
Een dergelijke vermenging van private belangen met openbare financiën is onaanvaardbaar.
SMS protesteert met klem tegen deze handelwijze en overweegt hiervoor de nodige stappen te
ondernemen bij de hogere overheid.
Ondertussen vraagt zij dat de gemeenteraad zich uitspreekt over hierna vermelde motie.
Redenen waarom aan de gemeenteraad gevraagd wordt te stemmen over hierna vermelde motie:
‘De uitgifte en verspreiding van het gewraakte 10-eurobiljet met de foto van de burgemeester en
de vermelding ‘entree ticket’, zonder vermelding van verantwoordelijke uitgever, zonder
toelating, in strijd met het bestaande reglement op het verspreiden van flyers, af te keuren’

