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Het ging er weer hevig aan toe op de
gemeenteraad.

Raad wordt afgelast na onwettige
beslissingen van schepencollege

Discussie over kilometervergoeding

Onrechtmatige agenda

Onze burgemeester ontving de laatste vijf
jaar 4200 euro te veel.
Burgemeester Gabriëls rekende
verplaatsingskosten aan, die hij ook van
externe organisaties kreeg en liet zich dus
dubbel betalen.
De onkostenvergoedingen werden nooit op
het college besproken, laat staan
goedgekeurd.
De burgemeester reageerde ontsteld en
meent geen enkele schuld te hebben. De
oppositie eiste dat een gemeentecommissie
zich over de zaak zou buigen.

De gemeenteraad moest op maandag 22
april geannuleerd worden nadat de
rechtsgeldigheid van de agenda door
eenheid betwist werd.
Op het schepencollege van 8 april werd
de agenda voor de gemeenteraad
vastgelegd. Net zoals alle andere
beslissingen van dit college was ook de
samengestelde agenda voor de komende
gemeenteraad ongeldig. Dit omdat er te
weinig schepenen aanwezig waren om op
een wettige manier beslissingen te nemen.
Het te vermijden voorval heeft veel
gevolgen. Er werden bouwvergunningen
toegekend, aankopen goedgekeurd,
aanstellingen in het onderwijs
doorgevoerd enz. De vraag blijft nu hoe
het schepencollege deze fouten zal
rechtzetten. Gelukkig stelde eenheid voor
om hun zitpenningen bij een volgende
vergadering op te geven. Dit op
voorwaarde dat alle andere partijen,
inclusief schepenen en voorzitter, tot
hetzelfde bereid waren. Zo kost deze fout
van de meerderheid de gemeente en
vooral de inwoners van de gemeente,
geen extra geld.

Uitnodiging
Kom volgende keer zelf mee luisteren
naar onze gemeenteraad op
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Eenheid organiseert
kledingactie
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De Herenthoutse stoeter wint de
cultuurprijs.
Een dikke proficiat aan alle
stoeters! De stoet schonk hun
geldprijs en hun winst van het
stripverhaal aan St. Vincentius.

Clamotterock, het gezellige
Herenthoutse festival won niet
alleen de jeugdduim, ze werden
ook 2de bij de cultuurprijs.
Als u het al niet van plan was, dan
zouden dit toch redenen genoeg
moeten zijn om ook eens een
bezoekje te brengen...
Meer info? www.clamotterock.be

Uw mening telt
Wat houdt jou tegen om eens
naar een gemeenteraad te gaan?
Beantwoord deze vraag op onze
website

www.eenheidherenthout.be

Onze kledingactie steunt deze keer voor het eerst het project Rainbow4kids uit Kenia.
Rainbow4kids is een Belgische vzw die in Kenia een school hebben opgericht. Deze
school onderwijst ondertussen al een kleine 400 kinderen die er behalve dat ook elke
dag een volwaardige maaltijd krijgen.

Lees in de omroeper het verhaal van Hanne Menheere die in december 2012 nog naar
Kenia ging om dit project te steunen.
Wil je meer weten? zie www.rainbow4kids.be

