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INITIATIEFRECHT
Interpellaties - Moties - Resoluties
108

2022_IP_00165

Interpellatie van raadslid Filip Dewinter: War on Drugs

Indiener(s)
Filip Dewinter
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
13 juli 2022 16:29
Toelichting
Bij aanvang van uw eerste legislatuur als burgemeester, net geen tien jaar geleden, maakte u bekend dat u door
middel van een “War on Drugs” de drugscriminaliteit wilde bestrijden. De laatste jaren is er echter maand na
maand gebleken dat u dit fenomeen steeds minder in de hand hebt. De War on Drugs is allang uitgemond in een
“Drugswar”. In de eerste maand van afgelopen zomer telde men maar liefst elf geweldaanslagen waarbij
woningen en zogenaamde “handelszaken” beschoten en met ontploffingen geteisterd werden. Op hoeveel staat
de teller momenteel sinds uw aangekondigde “War on Drugs”? En hoeveel bedraagt het huidige totaal voor dit
jaar?
Uw aangekondigde lik-op-stukbeleid werpt allesbehalve vruchten af. Ondanks processen verbaal en
aanhoudingen, escaleert de situatie en heeft heel de Seefhoek en omstreken de controle en ordehandhaving
volledig verloren.
Bijgevolg zou ik willen vernemen hoe u uw gevoerde beleid evalueert.
Daarnaast heeft onze partij zeven punten opgesteld om ervoor te zorgen dat u als burgemeester weer baas kan
worden in onze stad. In hoeverre bent u bereid om enkele versnellingen hoger te schakelen en volgende
maatregelen te laten invoeren:
•

Dag en nacht legereenheden laten patrouilleren in de betrokken Antwerpse wijken en buurten;

•

Het voorzien van onmiddellijk permanente camerabewaking via mobiele camera-installaties in de meest
getroffen straten (Diepestraat, Turnhoutsebaan, Handelstraat, Korte Zavelstraat, Borgerhoutse
Stenenbrug en Zegepraalstraat, Merksemse Rietschoorvelden en Vrijhandelstraat, …);

•

Tijdelijk samenscholingsverbod in de betrokken straten;

•

Permanente opening van het politiecommissariaat in de Handelstraat en het oprichten van een
“meldpunt-drugoverlast” in het betrokken commissariaat waar burgers terecht kunnen voor al hun
klachten ter zake;

•

Oppakken van alle drugdealers en hun handlangers in de betrokken buurten;

•

Inrichten van een tijdelijk detentiecentrum voor illegale vreemdelingen in Antwerpen (kazerne
Luchtbal);

•

Sluiten van het opvangcentrum voor drugsverslaafden “Free Clinic” in Antwerpen- Noord.

Welke andere initiatieven neemt het stadsbestuur om komaf te maken met de drugsmaffiapraktijken?
In hoeverre is er dialoog geweest met de bevoegde federale overheidsinstanties in deze?
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2022_IP_00166

Interpellatie van raadslid Karen Maes: Drugsgeweld in Antwerpen

Indiener(s)
Karen Maes
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
25 juli 2022 10:26
Toelichting
Geachte burgemeester,
Tijdens de zomermaanden laaide de drugsgerelateerde criminaliteit hoog op. In feite is, ondanks u
aangekondigde War on Drugs, het geweld nooit weggeweest. Buurten in Borgerhout en Deurne staan zwaar
onder druk, het geweld wordt roekelozer,er zijn beschietingen overdag. Handelaars in de Diepestraat slagen
diverse alarmkreten, ze hebben het gevoel dat hun wijk in de steek gelaten wordt; klanten blijven weg. U wijst
steeds naar andere niveau's om dit probleem op te lossen, maar als burgemeester hebt u ook een belangrijke
verantwoordelijkheid in de aanpak van deze drugsgerelateerde criminaliteit. Er zijn zowel acties nodig op vlak
van preventie, handhaving en repressie.
Daarom mijn volgende vragen:
- Om dit geweld in te dijken, hebben we in elke schakel van de ketting maatregelen nodig zowel preventie als
repressie, en dit op verschillende domeinen. Is er overleg met de schepen van jeugd, sociaal beleid en
ondernemen in relatie tot deze problematiek. Welke preventieve maatregelen nemen jullie?
- Welke acties onderneemt u om de buurten terug leefbaar te maken op lange termijn
- Zijn er duidelijke aanspreekpunten voor bezorgde burgers en handelaars in de getroffen buurten
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2022_IP_00167

Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Wouter
Vanbesien, Niel Staes: Verdiepte Kaaiweg: een tunnel onder de
kaaien: wie verzint het?

Indiener(s)
Ilse van DienderenWouter VanbesienNiel Staes
Gericht aan
Koen Kennis
Tijdstip van indienen
26 juli 2022 9:42
Toelichting
Collega's
Het college nam op 15 juli een beslissing over de verdiepte kaaiweg:
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"Het college beslist op basis van de resultaten van de Haalbaarheidsstudie Verdiepte kaaiweg – fase 2, om
verder te gaan met de voorkeursvariant verdiepte kaaiweg inclusief fietsenstalling en fietsverkeer ondergronds."
De principiële beslissing over de tunnel onder de kaaien ter hoogte van de Suikerrui is dus een feit.
Deze beslissing roept heel veel vragen op, vandaar deze interpellatie.
•

kan het college ons de overwegingen meegeven om deze beslissing te nemen?

•

met welke factoren is rekening gehouden voor deze beslissing?

•

nam het college deze beslissing collegiaal?

•

hoe schat het college de impact op de leefbaarheid voor de bewoners in? extra verkeer? werfoverlast?

•

hoe zal het college omgaan met de impact op archeologisch erfgoed, gezien de tunnel historisch
patrimonium doorsnijdt?

•

welke stappen zullen nog gezet worden? en wat is de timing ervan? wanneer gaat de schup in de grond?

•

hoe zullen bewoners betrokken worden? wanneer is er inspraak?

•

hoe kan het college deze beslissing rijmen met het waterplan (pompen/bemalen) en het klimaatplan
(beton)?
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2022_IP_00168

Interpellatie van raadslid Koen Laenens: Mensenhandel bij
onderaannemer op werf havenbedrijf Borealis

Indiener(s)
Koen Laenens
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
28 juli 2022 21:13
Toelichting
Geachte burgemeester,
Met het WK voetbal in Qatar in het verschiet zou men denken dat volgend verhaal iets is dat we daar kunnen
verwachten maar niet bij ons.
Via de media vernamen we dat er 55 personen van Filipijnse en Bengaalse afkomst illegaal werkzaam waren op
een werf bij het havenbedrijf Borealis. Een dag, na de bekendmaking van het nieuws, waren ze al vervangen
door lassers uit o.a. Turkije en Roemenië.
Graag had ik van u het volgende vernomen:
Hoe zijn we op de hoogte gesteld van deze illegale tewerkstelling in de Antwerpse haven?
Welke initiatieven heeft de stad vervolgens genomen? Welke initiatieven namen andere eerstelijns
instanties/overheden?
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Hoe moet het nu verder met de 55 uitgebuite Filipijnen en Bengalen?
Welk prijskaartje hangt aan deze operatie tegen slavenhandel?
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2022_IP_00169

Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders:
Mensenhandel, sociale dumping en uitbuiting op werf Borealis

Indiener(s)
Peter MertensMie Branders
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
2 augustus 2022 10:40
Toelichting
Eind juli kwam er een extreem geval van sociale dumping en uitbuiting aan het licht bij Borealis, in de
Antwerpse haven. Op een werf van een nieuwe fabriek van het bedrijf bleken 55 slachtoffers van mensenhandel
tewerkgesteld te zijn.
Het is het zoveelste geval in een lange rij incidenten van sociale dumping op bouwwerven in Antwerpen.
Graag hadden wij van het stadsbestuur het volgende geweten:
Hoe is het op dit moment gesteld met de slachtoffers? Wordt er voorzien in hun opvang, en welke rol speelt de
stad hierin?
Welke maatregelen neemt het stadsbestuur naar Borealis toe om te verzekeren dat de arbeiders correct vergoed
worden voor hun geleverde werk?
Hoe wil het stadsbestuur in de toekomst zorgen dat dit soort wantoestanden vermeden worden?
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2022_IP_00170

Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Mie Branders: Nieuwe
onthullingen bouwramp Nieuw Zuid

Indiener(s)
Peter MertensMie Branders
Gericht aan
Annick De Ridder
Tijdstip van indienen
16 augustus 2022 10:35
Toelichting
Nieuwe feiten kwamen aan het licht rond de ingestorte school op Nieuw Zuid.
Zo zouden er minstens 249 onderaannemers aan de slag zijn op de werf, maar liefst tien keer zoveel als
hoofdaannemer Democo aan de stad gemeld had.
Ook werd er gewerkt met niet-erkende onderaannemers.
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Graag hadden wij volgende vragen gesteld:
- Wat is uw reactie op het feit dat er maar liefst 249 onderaannemers actief waren op de werf?
- Democo deed beroep op onderaannemers die niet erkend zijn door de overheid, hoewel dit in tegenspraak is
met het contract. Hoe is dit volgens u kunnen gebeuren? Had dit vermeden kunnen worden door betere controle
vanuit de stad?
- Zijn er procedures om te checken of de hoofdaannemer correct communiceert over het aantal onderaannemers
die actief zijn op bouwwerven van de stad?
- AG Vespa heeft volgens het contract dat met Democo gesloten werd recht op "toezicht op de uitlevering van
het project”. Hoe komt het dat hier geen gebruik van is gemaakt?
- Jelle Laverge, advocaat en docent bouwrecht aan de Universiteit van Gent, stelt dat het contract tussen AG
Vespa en Democo onduidelijk is opgesteld. Gaat u akkoord dat er onduidelijkheid is over de
eindverantwoordelijkheid?
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2022_MOT_00074

Voorstel tot motie van raadsleden Ilse van Dienderen, Wouter
Vanbesien, Niel Staes: Geen verdiepte kaaiweg, geen tunnel onder
de Kaaien

Indiener(s)
Ilse van DienderenWouter VanbesienNiel Staes
Gericht aan
Koen Kennis
Tijdstip van indienen
22 augustus 2022 11:28
Toelichting
De Groen fractie stelt voor om de plannen voor een verdiepte kaaiweg terug naar af te sturen.
De verdiepte kaaiweg is geen goed idee:
- de relatie met de Schelde wordt onderbroken
- de verdiepte kaaiweg doorsnijdt het historisch hart van onze stad
- er zal een aanzuigeffect optreden van autoverkeer
- bewoners zullen jaren een nieuwe werf voor hun deur moeten gedogen
- over de verdiepte kaaiweg is geen publiek debat noch participatief gevoerd
- er zijn alternatieven...
Voorstel van motie:
De raad beslist om niet verder te gaan met de voorkeursvariant verdiepte kaaiweg inclusief fietsenstalling en
fietsverkeer ondergronds.
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Koppeling aan agendapunt
2022_IP_00167 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Wouter Vanbesien, Niel Staes: Verdiepte
Kaaiweg: een tunnel onder de kaaien: wie verzint het?
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2022_IP_00173

Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Ondertunneling
Scheldekaaien

Indiener(s)
Sam Van Rooy
Gericht aan
Koen Kennis
Tijdstip van indienen
30 augustus 2022 17:16
Toelichting
Hoewel er binnen de bestuursmeerderheid geen akkoord is om ter hoogte van de Suikerrui en Het Steen over te
gaan tot een ondertunneling van de Scheldekaaien, zou die er gelukkig toch komen. Wederom gaapt er een
duidelijke kloof inzake stadsontwikkeling en mobiliteit tussen de N-VA enerzijds en de socialistische
bestuurspartner anderzijds. (Schepen Tom Meeuws: "De kaaien als een expresweg, daar zijn we mordicus tegen.
Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Ik wil geen leugens vertellen: ik vind dat ons beleid rond
mobiliteit en verkeersleefbaarheid faalt.")
Als autovriendelijke partij is het Vlaams Belang alvast verheugd dat de autovriendelijke visie het dit keer wél
lijkt te halen van de autofobe groenlinkse visie - wat helaas niet het geval was bij de invoering van de LEZ en
de omvorming van de Turnhoutsebaan tot fietsstraat.
Samen met de betreffende ondertunneling zouden er bovendien extra autoparkeerplaatsen en een fietsparking
gecreëerd worden. Tezamen met de ruimte die bovengronds zal vrijkomen voor fietsers en voetgangers, juichen
wij deze plannen toe - zij het in grote lijnen, want uiteraard hebben wij nog wel wat vragen:
Is de beslissing tot ondertunneling van de Scheldekaaien definitief? Desgevallend: welk deel van het
ontwerp is reeds definitief, welk deel niet?
-

Welke inspraak kregen of krijgen de buurtbewoners, welke inspraak kreeg of krijgt de Antwerpenaar?

-

Wanneer zullen de werken aanvangen, wanneer zullen ze voltooid zijn?

Hoeveel extra ondergrondse parkeerplaatsen worden er gecreëerd? Hoeveel extra bovengronds oppervlak
aan ruimte voor fietsers, voetgangers e.a. komt vrij dankzij de ondertunneling? Komt er ook een ondergrondse
fietssnelweg voor doorgaand fietsverkeer? Verdwijnen de bovengrondse parkeerplaatsen naast Het Steen?
Hoeveel groen zal er worden aangeplant op de vrijgekomen bovengrondse ruimte?
-

Door wie heeft het stadsbestuur zich laten adviseren om tot dit ontwerp van ondertunneling te komen?

- Schepen Koen Kennis stelde dat Vooruit 'twijfels' heeft, terwijl coalitiepartner Vooruit zelf zegt ronduit tegen
de ondertunneling te zijn. Wat is het nu?
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2022_IP_00174

Interpellatie van raadslid Niel Staes: stadsdichter legt haar taak
neer

Indiener(s)
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Niel Staes
Gericht aan
Nabilla Ait Daoud
Tijdstip van indienen
1 september 2022 10:13
Toelichting
Beste schepen,
U nam het initiatief om het stadsdichtersschap te hervormen naar poëzie in opdracht met niet één maar vijf
stadsdichters.
Vandaag blijkt dat één van onze stadsdichters, Ruth Lasters, opstapt. Eén van haar gedichten, dat ze samen
schreef met haar leerlingen, werd geweigerd door de stad en mag dus niet als stadsgedicht worden voorgesteld.
Lasters legt nu haar taken als stadsdichter neer.
•

Waarom werd dit gedicht door u geweigerd?

•

Waarom is deze aanvaring geëscaleerd tot een stopzetting van de samenwerking?

•

Gaat u, na deze aanvaring, in overleg met alle stadsdichters om ook hun kijk op het stadsdichtersschap
te vragen?

•

Komt er een evaluatie van de nieuwe werkwijze?

Hartelijk dank,
Niel Staes
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2022_IP_00175

Interpellatie van raadslid Caroline Bastiaens: Stadsdichter

Indiener(s)
Caroline Bastiaens
Gericht aan
Nabilla Ait Daoud
Tijdstip van indienen
1 september 2022 13:43
Toelichting
Beste schepen,
Een half jaar geleden kondigde u aan dat we van een naar vijf stadsdichters gingen. We waren daar toen al geen
fan van en zijn dat nu nog minder. Door het stadsdichterschap te beperken tot “Poezie in opdracht” verkleint u
de speelruimte van de staddichters. Een stadsdichter moet net de vrijheid hebben om te kunnen schrijven over
onze stad, de schone kantjes, maar ook de uitdagingen. Zo een stadsgedicht mag bijten, mag schuren. Daar moet
je als bestuur niet op ingrijpen.
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En, wat blijkt bij het begin van dit schooljaar? Een van onze stadsdichters, Ruth Lasters, stapt op. Net om die
reden. Een van haar gedichten werd geweigerd. De inhoud werd niet gesmaakt. De reactie van uw kabinet: het
gedicht is niet in opdracht van de stad gemaakt zijn en kan dus niet tellen onder het stadsdichterschap. We horen
ook dezelfde signalen bij vorige stadsdichters: “het Antwerps stadsdichterschap verwatert”, “het
stadsdichterschap wacht een stille dood”.
Daarom vragen we:
•

Waarom werd dit gedicht door u geweigerd? Werden er nog gedichten door u geweigerd? Wie beslist
over de inhoud?

•

Hoe kijkt u nu naar de samenwerking met de overige stadsdichters? Gaat u poëzie in opdracht
herbekijken?
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2022_IP_00176

Interpellatie van raadslid Peter Mertens: Weigering opname
gedicht “losgeld” als stadsgedicht

Indiener(s)
Peter Mertens
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
1 september 2022 15:11
Toelichting
Het stadsbestuur heeft geweigerd om een kritisch gedicht van één van de stadsdichters, geschreven in
samenwerking met jongeren, als stadsgedicht op te nemen. Het gedicht “losgeld” is een striemende aanklacht
tegen uitsluiting en stigmatisering in het onderwijs en tegelijk een hommage aan stielmannen en techniekers.
•

Op welke basis heeft het stadsbestuur geweigerd om dit gedicht op te nemen?

•

Zal het stadsbestuur haar beslissing terugdraaien?

•

Hoeveel stadsgedichten heeft het stadsbestuur de afgelopen jaren geweigerd? Op welke basis gebeurde
dit?

•

Neemt de stad het engagement om de artistieke vrijheid van de stadsdichters te respecteren en geeft het
stadsbestuur hen de vrijheid om hun mandaat als stadsdichter in te vullen los van inhoudelijke censuur?

•

Vindt het stadsbestuur het belangrijk om dit debat te voeren over het labelen van leerlingen met de
letters “A” en “B”?

•

Vindt het stadsbestuur het belangrijk om in dialoog te gaan met de jongeren die zich uitgesloten voelen?
Begrijpt het stadsbestuur welk signaal het gegeven heeft met het niet opnemen van het gedicht?

•

Welke acties gaat het stadsbestuur ondernemen om het technisch en beroepsonderwijs te herwaarderen,
zowel naar imago, als de reële problemen. (lerarentekorten, hoge energiefacturen, verouderde
schoolgebouwen,…)
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2022_IP_00177

Interpellatie van raadslid Lise Vandecasteele: Tweede mislukte
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poging tot privatisering van het Zorgbedrijf
Indiener(s)
Lise Vandecasteele
Gericht aan
Elisabeth van Doesburg
Tijdstip van indienen
2 september 2022 10:56
Toelichting
Voor de tweede maal kreeg dit stadsbestuur het deksel op de neus. In mei 2022 werd het plan om een woonzorgvereniging op te richten rond het Zorgbedrijf hier op de gemeenteraad gestemd. Agentschap Binnenlands
Bestuur fluit het stadsbestuur weeral terug. Het financieel plan heeft onduidelijkheden, onzorgvuldigheden en
inconsistenties. Daarnaast is er geen wettelijke basis voor het ter beschikking stellen van het statutair personeel
aan de woon-zorgvereniging. Tot slot hebt u de raadsleden slecht ingelicht wat een schending van de rechten
van de raadsleden én een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is.
•

Welke lessen trekt u uit dit tweede debacle? Vindt u het normaal dat er weeral een voorstel op deze raad
wordt gestemd voor de privatisering van het Zorgbedrijf dat de wettelijke toets niet doorstaat?

•

Het Agentschap Binnenlands Bestuur is vernietigend voor het financiële plan: er staat niet in wat de
inbreng is van de deelgenoten, er staat niet in wie er opdraait voor financiële tekorten, men maakt
assumpties die niet aansluiten bij de realiteit, de bezettingsgraden worden te hoog ingeschat wat kan
leiden tot negatieve resultaten, de uitbreiding met WGC Joostens wordt financieel te positief
voorgesteld… Hoe kan u deze evaluatie van het plan rijmen met een verantwoord financieel bestuur?

•

U wil statutair personeel ter beschikking stellen zonder enige decretale grondslag. Vindt u dat dit getuigt
van respect voor deze werknemers en hun statuut?

•

Wat zijn de volgende stappen die u zal ondernemen rond het Zorgbedrijf?

•

Gaat u verder door met het afbouwen van de dotatie aan het Zorgbedrijf nu de privatisering niet
doorgaat of gaat u de dotaties terug verhogen? Hoe verwacht u dat het Zorgbedrijf goede
dienstverlening kan blijven bieden als er zo drastisch bespaard wordt vanuit de stad?
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2022_IP_00178

Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Aftreden stadsdichter

Indiener(s)
Sam Van Rooy
Gericht aan
Nabilla Ait Daoud
Tijdstip van indienen
5 september 2022 10:24
Toelichting
Op 1 september legde Ruth Lasters haar functie als stadsdichter neer. Aanleiding hiervan is volgens Lasters "de
weigering van het gedicht ‘Losgeld’ omwille van inhoudelijke redenen, hetgeen aanvoelt als censuur". Volgens
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het nieuws op onze regionale televisiezender ATV zou de beslissing tot weigering van dit gedicht zorgen voor
"wrevel binnen het schepencollege, waarbij Open VLD de weigering een vergissing noemt".
1. Waarom werd dit gedicht geweigerd? Werden er nu of in het verleden nog andere gedichten van stadsdichters
geweigerd? Zo ja, welke?
2. Hoe onderhandelt het stadsbestuur precies over de inhoud van de gedichten en is er soms sprake van ‘dienstwederdienst’, zoals voormalig stadsdichter Seckou Ouologum stelt (in De Standaard van 1 september jl.)?
3. Ontvangen de stadsdichters een bezoldiging of krijgen ze een bepaalde vergoeding?
4. Wat staar er precies vermeld in de overeenkomst of het contract van de stad met de stadsdichters, wat is
precies hun statuut? Worden er beperkingen gestipuleerd wat hun dichterlijke vrijheid betreft? Zo ja, welke
precies en waarom? In hoeverre en hoe wordt een onderscheid gemaakt in welk gedicht ze voor de stad maken –
als stadsdichter dus – en welk gedicht ze schrijven en publiceren ten persoonlijke titel?
5. Hoe wil het stadsbestuur dit soort gênante conflicten in de toekomst vermijden en de naam van een
Antwerpen dat pal staat voor de vrije meningsuiting en het vrije woord hooghouden?
6. Waarom werd er beslist om over te gaan tot maar liefst vijf stadsdichters? Is het de bedoeling dat de
afgetreden stadsdichter vervangen zal worden?
7. Hoe staan Open VLD en Vooruit tegenover de aanpak en functie van de stadsdichters? Schepen Ait Daoud
stelde: "Als een gedicht in aanmerking wil komen als stadsgedicht, dan moet het verbinden." Ik kan me toch
moeilijk voorstellen dat Open VLD en Vooruit tegen zo'n verbindende boodschap zijn?
8. Waarom zijn er überhaupt stadsdichters? Hoeveel en welke steden in het Westen/Europa hebben een of
meerdere stadsdichters en hoe gaan zij daar mee om? Waarom laat de stad dichters niet gewoon dichter zijn, in
alle vrijheid?
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Interpellatie van raadslid Sam Van Rooy: Sociale dumping en
illegale tewerkstelling op Antwerpse bouwwerven

Indiener(s)
Sam Van Rooy
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
5 september 2022 12:26
Toelichting
Onze stad ondervindt steeds meer de soms levensgevaarlijke en vaak mensonterende gevolgen van het de facto
opengrenzenbeleid waar, op onze partij na, alle politieke partijen achterstaan, aan meewerken of aan hebben
meegewerkt.
Een jaar na de dodelijke bouwramp met de ingestorte school op de Nieuw Zuid-site kwam er, ditmaal gelukkig
zonder dodelijke slachtoffers, een nieuwe menselijk drama aan het licht. Door het opengrenzenbeleid en de
daaruit voortkomende sociale dumping konden 55 Bengaalse en Filipijnse loonslaven illegaal actief zijn op een
werf van Borealis in onze haven. Ze verbleven in erbarmelijke omstandigheden in heringerichte kamers van het
verlaten rusthuis Atlantis in Deurne. Allicht betreft het een flagrant geval van mensenhandel. Ondertussen
werden de Bengalen en Filipijnen vervangen door een 40-tal Turken en Roemenen.
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Hierover de volgende vragen: wat is er gebeurd met de 55 Bengaalse en Filipijnse loonslaven en welke rol
speelt de stad hierin? Zijn de inderhaast ingevlogen Turken en Roemenen wel koosjer tewerkgesteld? Wat
onderneemt de stad wanneer blijkt dat, zoals vorige maand in Deurne, maar liefst 16 buitenlanders op één
appartement verblijven? Wat kan en wil de stad ondernemen tegen mensenhandel, illegale tewerkstelling en
sociale dumping op Antwerpse bouwwerven? Zou er geen stedelijk meldpunt illegaliteit moeten worden
opgericht, voor burgers die een vermoeden hebben van illegale tewerkstelling of mensenhandel, of die getuige
zijn van mensenonterende woon- of arbeidsomstandigheden?
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Interpellatie van raadsleden Lise Vandecasteele, Peter Mertens:
Tweede huurindexatie serviceflats

Indiener(s)
Peter MertensLise Vandecasteele
Gericht aan
Elisabeth van Doesburg
Tijdstip van indienen
7 september 2022 14:05
Toelichting
Op 1 september indexeerde Zorgbedrijf Antwerpen voor de tweede maal in 2022 haar huurprijzen. Op 1 maart
was er een indexatie van 5,74% en in september was er een verhoging van 5,44%. Dit is wettelijk, maar de
vraag stelt zich of het ook getuigt van een sociale visie op ouderenzorg.
Bewoners reageren verontwaardigd. Ze moeten op 7 maanden tijd meer dan 100 euro per maand extra betalen
voor een flat waar niets aan veranderd is. Hun pensioen stijgt minder snel dan de opslag van de huur en de
gemeenschappelijke kosten. Daarnaast zien de bewoners ook de andere kosten voor energie, voeding en
dergelijke stijgen.
Vragen:
1. Wat vindt u van deze prijsstijgingen? In april 2022 vond u dat de indexering van 8% voor de prijzen van
de woonzorgcentra “wel meeviel”. Bent u ook in dit dossier dezelfde mening toegedaan?
2. Is deze tweede indexatie voorgelegd op de Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf? Zo ja, was er
discussie over of was het een unanieme beslissing?
3. Krijgen alle bewoners dezelfde opslag?
4. Wat is de totale extra opbrengst van deze huurindexatie voor het Zorgbedrijf?
5. Waarom is er niet geopteerd om de dotatie van de stad te verhogen met dit bedrag of extra middelen te
vragen vanuit Vlaanderen?
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