
De gemeenteraad van woensdag 16 mei 2018 omvatte weinig punten die voorlagen ter discussie. Het 
leeuwendeel van de agenda omvatte zogenaamde vaststellingen met betrekking tot de reorganisatie 
van het gemeentepersoneel ter voorbereiding van de voorziene hervormingen van het gemeentelijke 
bestuursniveau, zoals taak en functie omschrijvingen van de nieuwe profielen Algemeen Directeur en 
Financieel Directeur.  
Het eerste punt ter discussie was de registratie en het belastingsreglement voor verwaarloosde 
woningen en gebouwen. Focus8720 benadrukte dat het hier alvast niet de bedoeling kan zijn om 
gezinnen of individuen die het financieel al zwaar hebben met deze maatregel verder onnodig dieper 
te duwen. Dit is echter een bestraffingsmaatregel in geval er geen enkele intentie is om 
verwaarlozing op een redelijke termijn aan te pakken, en kan gezien worden als een ‘garantie’ tegen 
verder verval.  
Ook het RUP Dentergem kwam nogmaals aan bod, ditmaal voor een hernieuwde definitieve 
vaststelling. Focus8720 onthield zich in deze, aangezien het vindt dat dit RUP zowel positieve als zeer 
negatieve aspecten omvat. Niet alleen is er de zeer ongelukkige inbedding van industrie pal in het 
centrum van Dentergem, maar ook de aanleg van de nieuwe verbindingsweg tussen de 
Wontergemstraat en Statiestraat die zijn doel nu volledig voorbijschiet en door de degradering tot 
lokale weg geen enkele impact kan hebben op het doorgaand zwaar verkeer in het dorpscentrum.  
Bij de variapunten werd nogmaals gepolst naar de huidige stand van zaken in de Optima affaire, 
waar de gemeente een aanzienlijk bedrag aan liquide middelen dreigt te verliezen. Zoals de zaken er 
nu voor staan is het onduidelijk of deze gelden ooit nog zullen gerecupereerd worden, maar dit 
wordt ongetwijfeld een procedureslag van lange adem.  
Tenslotte werd ook de toestand van het nieuwe gemeentelijk archiefgebouw nog eens aangehaald, 
aangezien deze nieuwbouw toch verdacht veel barsten en scheuren vertoont. De gemeente beloofde 
een strikte opvolging zodat eventuele herstellingen verhaald kunnen worden op de 
verantwoordelijke uitvoerders van de werken.  
 
 
 


