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 "Vanuit de oppositie streven wij naar beter bestuur".  

 

 

 

       

Audit Vlaanderen, Rapport Organisatieaudit 

 

De audit werd uitgevoerd door het Agentschap Onafhankelijk Bestuur.  Deze audit moet 

beschouwd worden als een soort leidraad waaraan een gemeentebestuur aan moet werken. De 

audit werd eind vorig jaar uitgevoerd aan de hand van gesprekken en opgevraagde documenten.   

De werkpunten zullen opgevolgd moeten worden.    

De realisaties van de beleidsdoelstellingen van de gemeente Bertem moeten beter opgevolgd 

worden.   Dat is ook een punt dat we dikwijls vermelden bij de fractievergaderingen.   Er worden 

continu dingen verschoven naar een nieuw werkjaar. 

Ook de integratie van het OCMW moet beter opgevolgd worden.  Buiten ICT, personeel en 

communicatie en financiën moet er ook gewerkt worden aan de functies binnen de nieuwe 

organisatie en moet er een planning opgesteld worden. 

Een derde werkpunt is de opvolging van onbetaalde facturen.  

 

Aanpassingen verkeersreglement 2
de

 ronde 

• Door het parkeerverbod vastgelegd tijdens de vorige GR, is er nu een nieuw probleem 

opgedoken.   Er wordt nu aan de andere kant geparkeerd … dus … moet er nu ook daar een 

parkeerverbod doorgevoerd worden.   Dit is iets waar het ganse gemeentebestuur met het 

verstand niet bij kan, want zo kort op het kruispunt parkeren mag zowiezo niet. 

 

Procedure verkoop pand Dorpstraat 551 

Politiek verantwoordelijke Marc Morris 

 

De meerderheid wil dit pand verkopen.  Maar gezien vorige verkopen niet zo positief verlopen zijn 

(in een verkoopszaaltje) willen ze het nu over een andere boog gooien.  Ze willen dit pand 

verkopen via een systeem van biedingen onder omslag met een economisch voorstel voor 

handelsactiviteit. 

Buiten de prijs worden er nog een aantal extra criteria in rekening gebracht : diversiteit in 

economisch aanbod in Leefdaal – aansluitende mobiliteitsvisie en lokaal clienteel. 

Zowel onze fractie als de groene fractie vinden deze criteria’s vaag en zwak onderbouwd.   Kan het 

uitsluiten van particulieren, meer bepaald selectie op beroep wel ?  Hierdoor heeft de onze fractie 

tegen gestemd.  Openbare verkoop lijkt ons de eerlijkste weg. 

 


