Hierbij de toelichting van de verschillende agendapunten van SMS voor opname in het verslag
van de gemeenteraad van 26/01/2015.

10.
SMS keurt het punt over het CAMBIO autodelen goed maar stelt, bij monde van raadsleden
Windey en Vandevelde de vraag of de kostprijs niet nuttiger kan worden besteed door het
uitbaten in eigen beheer door de aankoop van 2 of 3 auto’s. Dit zou een grotere kans geven aan
meerdere mensen (senioren, jonge gezinnen,...) om dit project uit te testen.
11.
SMS keurt dit punt niet goed en merkt op, bij monde van raadslid Vandevelde, dat in dit dossier
geen rekening is gehouden met verschillende adviezen van verschillende belangengroepen.
Ook de beperking in uitbreiding van een bestaand landbouwbedrijf vindt hij onaanvaardbaar.
Door bouwvrije zones vast te leggen tussen of naast bestaande bedrijven hypothekeert dit de
uitbreidingsmogelijkheden. Hij stelt zich ook de vraag waarom enkel grote windturbines worden
weerhouden als bron van groene energie. Hij stelt zich ook de vraag hoe de doelstelling van het
RUP, nl. bestaande landbouwactiviteiten te behouden en uit te breiden door bouwvrije zones
aan te voorzien, kan worden vertaald...
15.
SMS, bij monde van raadslid Windey, stelt dat zijn partij geenszins tegen een zwembad is in
Eeklo maar heeft een heel aantal vragen over de financiële haalbaarheid van dit dossier. Ook
het feit dat ‘plots’ de bouw van een nieuwe BKO op deze site wordt geagendeerd bij dit punt
vindt hij niet kunnen.
Hij waarschuwt voor de wettelijke Europese regelgeving omtrent de opgezette constructie voor
de bouw van het zwembad en verwijst hierbij naar Antwerpen (Oosterweel).
Hij vraagt een bewijs waarbij bevestigd wordt dat de BTW op de bouw van het zwembad niet zal
moeten worden betaald.
Ook raadslid Tineke Verstraete merkt op dat de concrete berekening niet terug te vinden is in
de meerjarenplanning.
Als constructief voorstel nodigt SMS alle politieke partijen uit, vertegenwoordigd in deze
gemeenteraad, op een vergadering in het stadskantoor op maandag 9 maart e.k. om 19.30u.
Op deze samenkomst moet ook de schepen van financiën en vooral de financieel beheerder
aanwezig zijn waarbij perfect wordt toegelicht hoeveel dit project gaat kosten en wat de
gevolgen zijn voor de andere dienstverlening van de stad.

