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RAAD VAN STATE VERWERPT KLACHT

Kreten &
gefluister

rr

‘Het groeiende
verschil tussen
uitkering en
loon maakt het
interessanter
om een job
aan te nemen’
ZUHAL DEMIR
Kamerlid NVA

In Tienen kan vanavond
een nieuw schepencollege
aantreden. De Raad van State
heeft gisteren na zeven
maanden van politieke
onbestuurbaarheid de laatste
hindernis weggenomen.

Oeps, de Franstalige liberalen
communiceerden de voorbije
dagen kennelijk iets té enthousiast
over de taxshift. Het probleem?
Een Zwitsers vlaggetje op een
campagnebeeld over de
maatregelen die fraudeurs treffen.
Premier Michel (MR) werd er
prompt over aangesproken door de
Zwitserse christendemocraten. ‘Een
communicatiefout’, geeft MR
voorzitter Olivier Chastel toe. ‘In
naam van de partij bied ik mijn
excuses aan.’

VAN ONZE REDACTEUR

WIM WINCKELMANS
BRUSSEL | Sinds eind

vorig
jaar volgden de verrassende wen
dingen in Tienen elkaar in ijltem
po op. Alles begon eind 2014 toen
CD&Vlijsttrekster Katrien Party
ka weigerde om nog verder te be
sturen met de SP.A van burge
meester Marcel Logist, die Party
ka een gebrek aan dynamisme
verweet.
Partyka stuurde aan op een coali
tie van CD&V met Open VLD,
NVA en Groen, maar dat manoeu
vre ontplofte in haar gezicht.
De SP.A kon Open VLD en Groen
ervan overtuigen om met haar
coalitiegesprekken aan te gaan en
CD&V in de oppositie te zetten.
In februari werd de nieuwe proce
dure toegepast die een gemeente
raad in staat stelt om van coalitie
te wisselen wegens ‘structurele
onbestuurbaarheid’, iets wat voor
dien onmogelijk was.
Maar ook de gesprekken tussen de
socialisten, liberalen en groenen
liepen in het voorjaar spaak. Voor
al Open VLD onderhandelde de
socialisten, die voornamelijk
CD&V een hak wilden zetten, de
kleren van het lijf.
Dat sloeg diepe wonden in de par
tij. Twee SP.A’ers waren niet ak
koord met de gang van zaken en
weigerden met de nieuwe meer
derheid mee te stemmen. Een van
hen, schepen Patrick Grootjans,

Bloemenmeisje
‘Ik heb absoluut geen groene
vingers en geen enkele plant
overleeft echt lang in mijn huis,
maar toch zou ik graag in een
bloemenwinkel werken.’ Kamerlid
Sarah Smeyers (NVA) beschrijft
op De Standaard Online haar
favoriete alternatieve beroep. ‘Ik
hou van de sfeer in een
bloemenzaak’, verklaart ze. ‘Lekker
koel en tegelijk ook erg warm,
figuurlijk dan.’

Belgische vlag
Dit weekend gespot op
Tomorrowland: Evy Van
Cleemputte,
kabinetsmedewerkster van de
Antwerpse burgemeester Bart De
Wever (NVA). Niets bijzonders,
ware het niet dat een foto van Van
Cleemputte met de Belgische vlag
in de hand op Twitter circuleert.
Vanuit Vlaamsnationalistische
hoek werd met verontwaardiging
gereageerd: ‘Waar is de Vlaamse
Leeuw?’
Met bijdragen van
Eveline Vergauwen.

CADEAUTIP
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6 GLAZEN

35 cl
25 cl

werd om die reden uit de partij ge
zet.
Uiteindelijk belandde de SP.A
toch in de oppositie en werd
CD&V opnieuw van stal gehaald
voor een coalitie met NVA, Open
VLD en Groen, waardoor Katrien
Partyka dan toch de burgemees
terssjerp mag omgorden.
De Raad van State was de laatste
die daar een stokje voor kon ste
ken. De Raad heeft al herhaalde
lijk het laatste woord gehad in ge
meentelijke discussies over onbe
stuurbaarheid en oordeelde al
meermaals dat de onbestuurbaar
heid die gemeenteraden claimen,
in werkelijkheid niet diep genoeg
is om als ‘structureel’ erkend te
worden.
In deze had de SP.A er het grootste
belang bij om bij de Raad van Sta
te te gaan klagen. Maar de ironie
wou dat de partij dat niet kon. Ze
heeft zelf de onbestuurbaarheid
helpen goedkeuren, waartegen ze
nu zou moeten protesteren.
Nog ironischer is dat schepen Pa
trick Grootjans, die door de partij
in de ban is gedaan, dat wel kon,
want hij weigerde van bij het be
gin om de onbestuurbaarheid
goed te keuren. Grootjans heeft
inderdaad een klacht bij de Raad
van State ingediend, waarmee hij
de partij die hem aan de deur zet
te, een handje helpt.
Maar de Raad van State is hem
gisteren niet gevolgd. Eerder had
de auditeur van de raad al aange
geven dat er geen ernstig argu
ment werd gegeven om de onbe
stuurbaarheid van Tienen te ver
werpen. Door die definitieve er
kenning van onbestuurbaarheid
kan Tienen vanavond een nieuw
schepencollege aanstellen. Zo
komt er een einde aan zeven
maanden van weinig verkwikke
lijke gemeentepolitiek.
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Coalitie
CD&V, NVA,
Open VLD en
Groen krijgt
verlossend
woord van
Raad van
State

6 GLAZEN

BODUM €29,95

BODUM€29,

6 GLAZEN

Set van 6 dubbelwandige glazen
95 i.p.v. €64,90

Dubbelwandige glazen
BODUM
50%
Dubbelwandige glazen
KORTING

Katrien Partyka (CD&V).

i.p.v. €64,90

(adviesprijs)

 Warme dranken blijven langer warm, terwijl
het glas koel blijft aanvoelen
(adviesprijs)
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Dubbelwandige
glazen
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De enige echte dubbelwandige
glazen
die
ADEMEN!
Met gepatenteerde silicone
dichting.
Met
silicone
dichting.
Metgepatenteerde
gepantenteerde
silicone
opening
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Zwitserland op teen getrapt.

Tienen na
zeven maanden
weer bestuurbaar

