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Principebesluit tot samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem.
Een aantal mensen hebben mij vorige week aangesproken met de bedenking dat het toch wel een
goede zaak zou zijn mocht in Kruishoutem het principebesluit voor de fusie unaniem door alle partijen
worden goedgekeurd. Zoals blijkbaar ook in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek is gebeurd.
Voor de initiatiefnemers en voor de media zou dat idd. leuk zijn: een happy-ending net voor Kerstmis.
In deze fase van het onderzoek zal dat helaas niet gebeuren.
Dat heeft enerzijds te maken met een groot aantal vragen waarop wij in het fusierapport dat nu voorligt,
geen antwoord vinden. Anderzijds heeft het ook veel te maken met de werkwijze waarop de fusie in
Kruishoutem en Zingem werd voorbereid en ook de korte periode waarop dit dossier door de
gemeenteraad wordt gejaagd:
-

-

Als men in dergelijke belangrijke dossiers alle partijen wil mee krijgen, dan is het belangrijk dat
alle partners ook van bij het begin betrokken worden.
Hier heeft een stuurgroep met daarin enkel leden van de meerderheid, echter maandenlang alles
voorbereid. Toen het nieuws was uitgelekt in de pers werd het zelfs nog ontkend.
Deze manier van werken leidt niet tot een gevoel van vertrouwen en samenhorigheid.
In Kruishoutem en Zingem leeft momenteel eerder het gevoel dat deze fusie er zo snel mogelijk
(op amper 3 maand tijd) moet worden doorgedrukt.
Van meet af aan werd door het gemeentebestuur van Kruishoutem enkel een mogelijke fusie met
Zingem grondig onderzocht. Scenario's met andere gemeenten werden niet eens bekeken. Op
die manier kunnen de gemeenteraadsleden niet objectief oordelen of een fusie met Zingem wel
de beste keuze is.
In 2012 was er geen enkele partij van deze gemeenteraad die de mogelijkheid tot fusie in zijn
programma aan de kiezer heeft voorgelegd. De kiezers hebben zich daar op geen enkele manier
kunnen over uitspreken. Ons voorstel om een volksraadpleging te organiseren werd helaas
verworpen.

Maar wij willen het kind ook niet met het badwater weggooien: voor- en nadelen van een fusie moeten
grondig worden onderzocht en een fusie mag er enkel komen in het belang van de inwoners van beide
gemeenten. Wij stellen ons dus kritisch op.
Het is niet omdat wij niet akkoord zijn met de werkwijze dat een fusie met Zingem een slechte zaak zou
zijn. Op dit moment kunnen wij daar echter nog niet over oordelen omdat er voor ons nog te veel vragen
onbeantwoord blijven, bvb:
- Welke gevolgen zal een fusie geven op fiscaal vlak?
- Komt er een belastingverlaging?
- Een stijging van de opcentiemen is een slechte zaak voor bedrijven en mensen met een eigen woning,
hoe vangen we dat op?
- Hoe wordt de uitstap uit de afvalintercommunale geregeld?
- Welke extra investeringen komen er op ons af in Zingem (geen infrastructuur zoals sporthal of cultureel
centrum zoals in Kruishoutem)?
- Wat zijn de gevolgen voor het personeel en de dienstverlening?
Schaalvergroting op gemeentelijk niveau is misschien wel aangewezen, maar er bestaan ook andere
mogelijkheden om dat te doen zonder de eigenheid en de identiteit van de gemeente op te geven,
bijvoorbeeld door het oprichten van stadsregio’s.

We kunnen ons afvragen of het wel een goede zaak is dat de Vlaamse Overheid de beslissing tot fusies
overlaat aan de gemeentebesturen zelf. Dat zou eigenlijk voorwerp moeten zijn van grondige studies
over heel Vlaanderen waarbij men gaat kijken welke gemeenten over welke middelen en infrastructuur
beschikken en hoe men op die manier de gemeenten kan versterken.
De Vlaamse Regering ontloopt in deze zijn verantwoordelijkheid: ze geeft een grote zak snoep aan de
gemeentebesturen om het hen zelf te laten oplossen. Dat is geen goede manier van werken.
Het fusierapport dat nu voorligt focust vooral op het begrip ‘bestuurskracht’. “Meer bestuurskracht of een
sterker bestuur is namelijk de meerwaarde die met de fusie wordt beoogd.’
We lezen in het rapport alles over kansen en bedreigingen voor het bestuur en voor het personeel. Maar
welke meerwaarde levert een fusie op voor de inwoners van Kruishoutem?
Behalve het financiële luik vinden wij daarover voorlopig te weinig terug. En of de kostenbesparing wel
degelijk zo groot zal zijn als men wil laten uitschijnen, dat zal vooral afhangen van beleidskeuzes die
gemaakt worden. Een miljoen euro is namelijk snel uitgegeven zoals blijkt uit de budgetten 2017.
Op basis van het fusierapport dat nu voorligt, kunnen wij het principebesluit echter niet
goedkeuren. Wij hebben ons bij de stemming dan ook onthouden.
De definitieve beslissing of er een fusie komt tussen Kruishoutem en Zingem moet pas genomen worden
in december 2017. We hopen op dat moment wel een antwoord te krijgen op al onze vragen. Op dat
moment zullen wij wel een duidelijk standpunt innemen.
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