Extra Gemeenteraad 14 februari 2017 – Tussenkomst Dirk
Holemans
Beste collega’s,
Er is al veel inkt gevloeid over de intercommunales en veel gezegd vanavond. Ik spreek hier
in de eerste plaats vanuit mijn ervaring als bestuurder bij Publilec. En we weten allemaal wie
in Publilec zetelt namens de stad Gent. Het is namelijk deze gemeenteraad die haar
vertegenwoordigers aanduidt. Het publiek vindt dit dus ook gewoon terug op internet. Met
leden uit de meerderheid in de Raad van Bestuur, maar ook leden van de oppositie in de
Algemene Vergadering, die zoals u weet, als taak heeft na te gaan of de bestuurders hun
werk goed hebben gedaan.
Publipart is een andere paar mouwen, dat is geen intercommunale, maar een vennootschap.
Wie daar als Gentenaar bestuurder wordt, wordt niet in deze gemeenteraad beslist, dat
gebeurt op een hoger niveau. In die zin zijn we niet geïnformeerd over de vergoedingen die
daar gelden. En u zal me vergeven dat, toen ik na een tijdje actief te zijn ontdekte dat de
zitpenning bij Publilec 50 euro was, eigenlijk om precies te zijn 49,58 euro bruto, ik niet kon
vermoeden dat Publipart een heel ander paar mouwen zou zijn.
Collega’s,
Vanuit Groen hanteren we voor mandaten altijd twee regels.
Ten eerste zijn we voor openheid en transparantie. Toen het intercommunale debat
losbarstte, heb ik als eerste mijn zitpenning met een Tweet bekendgemaakt, alsook met
welke opdracht in Publilec zit.
Zo kom ik tot de tweede regel: we nemen ons mandaat serieus, werken hard, weliswaar
binnen de beperkingen van een engagement dat je opneemt naast je professionele job.
De opdracht binnen Publilec was duidelijk, zoals ik al schreef in mijn Tweet:
1. er zo snel mogelijk uitstappen, maar
2. op doordachte wijze, zodat de pensioenen van de personeelsleden en het geld van
de Gentenaars gegarandeerd zijn.
Deze beslissing om er uit te stappen is uiteraard geen geheim, ze is hier besproken in de
Gemeenteraad, het geld dat het moet opbrengen staat namelijk in de meerjarenbegroting
ingeschreven. Maar wie sloganesk beweert dat je op 1-2-3 uit zo’n organisatie kan stappen,
stelt eigenlijk dat het oké is de Gentenaars miljoenen euro’s verlies lijden. Want dan laat je
je bijvoorbeeld uitkopen voor een veel te lage prijs. Ik denk niet dat iemand hier in het
halfrond hiervoor zou durven pleiten. En wie daar buiten de raad voor pleit, moet zich best
eerst goed informeren.
We zijn er dus niet ten allen prijze uitgestapt maar hebben er ondertussen wel voor gezorgd
dat de Gentse aandelen hun dividend opbrachten zodat die geïnvesteerd zijn kunnen

worden in de sociale dienstverlening voor de Gentenaars. Dat dividend komt van twee grote
participaties: die in EDF/Luminus en de participatie in Publipart.
De opdracht vanuit het Publilec bestuur is toe te zien dat deze twee participaties, naast de
vlottende activa, de nodige financiële opbrengst realiseren en dat is altijd zo gebeurd. In het
jaarverslag van Publilec staat dan ook een luik in hoofdlijnen over de grote participaties van
Publipart, maar bevat geen informatie over de wijze van geldbeleggingen in detail bij
Publipart. Dat is ook niet nodig, met twee Gentenaars in de raad van bestuur van Publipart
kan men ervan uitgaan dat de zaken daar goed opgevolgd werden. Ik merk ook op dat
niemand van de oppositie met een mandaat bij Publilec -ik zag collega Yuksel daar nog vorig
maand- daar vragen heeft over gesteld. Ook de commissarissen bij Publlilec de jaren ervoor,
ik denk aan collega Bracke en Van Rentergem, hebben bij mijn weten nooit een opmerking
gemaakt.
Collega’s,
Ik heb veel bijgeleerd in de raad van bestuur van Publilec. Ten eerste op gebied van
pensioenen. Dat bleek trouwens geen eenvoudige klus. Begin 2013 bleek helemaal niet
geweten hoeveel en hoelang we nog zouden moeten betalen voor de pensioenen, laat staan
dat daar deftige calculatietabellen van bestonden. Daar is enorm veel tijd in gekropen, het
had van ons best was sneller mogen gaan.
Het andere wat ik leerde is dat -en dat is jammer maar dat is de waarheid- de bestuurders
van Luik niet mee hebben gewerkt aan een constructieve oplossing. Integendeel, ze wilden
eigenlijk dat Gent meer zou betalen dan nodig zou zijn. Dat hebben we uiteraard niet
goedgekeurd, wetende tegelijk dat alles blokkeren de pensioenoplossing in het gevaar zou
kunnen brengen.

Nu terugkijkend op de voorbij drie jaar, durf ik stellen dat ik het mandaat goed heb
opgenomen en de belangen van de Gentenaars op correcte wijze heb verdedigd. Daarbij heb
ik zaken in de Raad van Bestuur ingebracht die hun belang hebben. Zo heb ik nog oktober
vorig jaar, in onverdachte tijden, de uitdrukkelijke suggestie gedaan dat Publilec zou
overgaan tot ethisch beleggen. Die uitdrukkelijke suggestie om ethisch te investeren staat
ook zo genotuleerd in het verslag.

Ik ben tevreden dat de oproep tot ethisch beleggen ondertussen door iedereen gedeeld
wordt. Zo heeft Publipart gisteren in haar persbericht gemeld dat ze dat onmiddellijk gaan
toepassen. Meteen neem ik hier de vrijheid om een concreet voorstel te doen: laat ons het
als een duidelijke opdracht formuleren, dat iedereen die in als bestuurder voor deze stad
optreedt, dit ethisch kader overal op tafel legt.
Om dit stuk van mijn tussenkomst af te sluiten: ik denk dat de consensus die er was in deze
raad over ‘we stappen uit Publilec’ er alleen nog maar sterker op is geworden. Ik durf te
veronderstellen dat er nu ook over de taalgrens andere inzichten gekomen zijn en dat we

snel tot een uitstap van Publilec kunnen komen die de correcte opbrengst geeft waar de
Gentenaars recht op hebben.

Collega’s,

Ik zou ter afronding nog één wat persoonlijk punt willen maken. Toen ik Vlaams
parlementslid was heb ik namens Groen in 2004 een voorstel van decreet ingediend om
ervoor te zorgen dat in grote steden de gemeenteraadsleden – meerderheid en oppositiehun werk naar behoren kunnen doen en er ook geen systeem van zitpenningen in allerlei
raden nodig zouden zijn. Het was een eenvoudig voorstel: het mandaat van
gemeenteraadsleden van grote steden zou een halftijdse job worden, op kwaliteitsvolle
wijze te combineren met ander professionele taken en het gezin. Het is misschien de moeite
om hier in deze raad, uiteraard op een rustiger moment, ons over te beraden of we het daar
over eens kunnen zijn, om zo een signaal te kunnen geven aan de Vlaamse Regering die zoals
u weet aan het sleutelen is aan het statuut van lokale mandatarissen. We zouden ons werk
nog beter kunnen doen en de transparantie maximaal.

