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Interpellatie van de h. Wyngaard: Diefstal in de dienst Sociale Actie.
De h. Wyngaard herinnert eraan dat er enkele dagen geleden ingebroken werd in de dienst Sociale
Actie in de Victor Gambierstraat. Het is geen geïsoleerd geval omdat er dit jaar nog diefstallen en inbraken
zijn geweest.
De h. Wyngaard wenst de volgende vragen te stellen.
Bevestigt het college deze feiten? Indien ja, hoeveel keer werd er ingebroken in de dienst in 2016?
Indien ja, werd er steeds op dezelfde manier ingebroken?
Kan het college duidelijkheid geven over de aard van de kruimeldiefstallen (informaticamateriaal,
cash geld, …) en de totale geraamde waarde hiervan?
Welke maatregelen heeft het college genomen om het gebouw te beveiligen?
De voorzitter bevestigt de inbraak in de Victor Gambierstraat tijdens het weekend van 5 en 6 november. Het is de enigste inbraak in 2016. In 2014 werd er al eens ingebroken. Het is niet met zekerheid te
zeggen hoe de daders het gebouw hebben kunnen betreden. Ze beschikken in ieder geval over het gepaste
materiaal om kluizen te openen. Ze waren bovendien op de hoogte van informatie die collegeleden zelfs niet
weten, zoals de locatie van de kluizen in niet-publieke ruimtes. Dit is erg verontrustend en dit wordt momenteel onderzocht door de politie. De diefstal treft 4 diensten: Sociale Actie, Gezin-Kinderdagverblijven, Preventie en vzw PWA. Er is een aanzienlijke schade want er is € 21.358,06 gestolen, waarvan 2/3 (€ 14.000) van de
dienst Gezin-Kinderdagverblijven. Hoewel gemeentediensten niet op lange termijn in dit gebouw zullen blijven, werden er enkele investeringen gedaan zoals de vervanging van de buitenverlichting om de sociale controle te vergroten. Dit heeft niet het verwachte resultaat opgeleverd. Het college heeft beslist om nieuwe
kluizen aan te kopen.
Er werden bovendien allerlei maatregelen genomen om te grote sommen ter plaatse te vermijden.
De grote som van de dienst Gezin-Kinderdagverblijven komt door de gewoonte van de kinderopvangdiensten
om hun inkomsten in de kluizen te leggen. Deze diensten beschikken nu over bancontact om cash geld zo
veel mogelijk te beperken. De voorzitter hoopt dat deze maatregelen ontradend zullen werken.
De h. Wyngaard is verontrust dat de daders informatie hadden over de locaties van de kluizen en dat
de gemeente nog steeds grote sommen herbergt. Het gebouw heeft meerdere toegangen, er werd al ingebroken en het college heeft zelf erkend dat het gebouw veiligheidsproblemen heeft.
De h. Wyngaard hoopt dat de genomen maatregelen dergelijke incidenten zullen voorkomen en
geeft aan dat het college te weinig heeft geanticipeerd na de eerste gevallen van inbraak.
Hij vraagt ook of de verzekeringen kunnen tussenkomen.
De voorzitter geeft aan dat het college de verzekeringsmaatschappij heeft gecontacteerd en op een
antwoord wacht.
Schepen Delwart zegt dat het college niet beschuldigd mag worden van een gebrek aan anticipatie
omdat de hoofdkluis niet het voorwerp van de vorige inbraken was. Om nieuwe diefstallen te vermijden
werden sommen daarom in de hoofdkluis gelegd, die deze keer jammer genoeg wel opengebroken werd.

