Mevrouw de voorzitter, waarnemend gouverneur, leden van de deputatie en
collega’s,

“Ambitieus aan de slag met de nieuwe realiteit”, “We willen over alle
beleidsdomeinen heen een frisse wind door de organisatie laten waaien”, “We
willen uitblinken in wat we doen” …. Dit zijn maar een aantal van de stellingen
die ik las in de meerjarenplanning.
Nu van die ambities heb ik weinig gemerkt, waar wil de provincie concreet
naartoe? Ik merk een gebrek aan beleidsvisie, waarom werden bepaalde
keuzes gemaakt? Op wat gebaseerd? Met welk doel voor ogen?
Frisse wind? Welke frisse wind? Ik lees constant verderzetten… Waar is die
grote beloofde vernieuwing? Het beleid van voorgaande jaren moet toch zo
slecht nog niet geweest zijn. Of bedoelen jullie de frisse wind van NV.A? Zoals
de 300 beloofde grote windturbines in Oost-Vlaanderen, zoals jullie schreven in
jullie verkiezingsprogramma. Er wordt met geen woord over gerept. Jammer
ook voor Groen, dat NV.A zijn kiezer heeft voorgelogen. Het had wel mooi
geweest.
Uitblinken in wat we doen??? Jullie blinken uit in het zeer wazig blijven over de
echte concrete doelstellingen en in het in de kou laten staan van veel mensen.
Ik denk vooral aan kinderen bij het project ‘School & Ziekzijn’, aan de
aanvullende leningen voor mensen die het moeilijk hebben, de mensen die
gebruik maakten van de evenementenbussen op nieuwjaaravond en bij de
Ronde van Vlaanderen, aan het Filmfest Gent, maar ook aan de bedrijven, want
wie was de grote afwezige op de missie Clean Tech inderdaad geen enkele
gedeputeerde, maar ook de mensen in het Zuiden staan in de kou, want ook
daar stuurt de provincie geen gedeputeerde naartoe. Noemen jullie dit een
zeer warme provincie?

Er zijn uiteraard ook positieve punten in het meerjarenplan:
- Oog hebben voor het dierenwelzijn is zeker en vast een pluspunt.
- Ook de investeringen in een gedegen provinciaal onderwijs en de
nieuwbouw van PAULO zijn positief.
- De verdere investeringen in de uitleendienst, zijn goed.

- Als liberalen zijn wij uiteraard tevreden met de belastingverlaging, al
vrezen we wel dat deze enkel mogelijk was door de besparingen uit de
vorige legislatuur en zijn bezorgd of dit houdbaar zal blijven. Als we de
cijfers zien, vrezen we ervoor.
Maar dit meerjarenplan blinkt vooral uit in vaagheid over verschillende zaken.
Misschien hebben jullie dit jaar nog niet de tijd gevonden om een visie te
ontwikkelen? We weten het niet?
Het is bijvoorbeeld positief dat er ingezet wordt op het fietsbeleid, maar het is
jammer dat het provinciale mobiliteitsbeleid niet verder reikt. We lezen er
alvast niets over.
Jullie willen het areaal aan eigen provinciale natuur- en bosgebieden aanzienlijk
vergroten. In het bestuursakkoord stond een verdubbeling van de OostVlaamse bosindex tegen 2030. Hoe gaan jullie dit doen? Enkel via subsidiëring
van aankoopprojecten van natuurverenigingen? Waar gaan die bossen komen?
In woongebied, in industriegebied, in landbouwgebied? Het blijft opnieuw
windstil?
We vinden in het meerjarenplan niets terug over Nort Sea Port en de
Waaslandhaven. Dit zijn nochtans de grootste werkgelegenheidspolen van onze
provincie. Gaan we niet voor een actieve deelname in de ontwikkeling van deze
twee gebieden?
De provincie wil inzetten op maatregelen rond adaptatie en mitigatie ingevolge
de uitdagingen van de klimaatveranderingen. Maar het bedrag voor onderhoud
en investeringen in waterlopen blijft 6 jaar exact hetzelfde. Hoe gaan jullie zich
klaar maken voor de uitdagingen die op ons afkomen?
Wat we het laatste jaar wel gezien hebben is een stijging van het personeel van
1185 personeelsleden in 2019 naar 1267 in 2020. Hoe kan je dit verklaren? Veel
minder bevoegdheden bij de provincie en toch meer personeel? We gaan
binnenkort van drie naar één vestiging, waar zit de efficiëntiewinst als er alleen
maar personeel bijkomt? Een beetje vreemd met een partij als de NV.A aan het
roer die de provincies eigenlijk wil afschaffen.

Vele vragen zoals u ziet of moeten we misschien nog geduld hebben? Hebben
jullie zich nog niet kunnen inwerken na één jaar? Of loopt de machine niet zo
geolied als jullie gedacht hadden? We zullen nog even geduld hebben, alvast

deze drie dagen om te luisteren naar jullie antwoorden. Misschien kan je ons
nog overtuigen. Maar wij hebben alvast jullie meerjarenplan op financiële
gegevens grondig bekeken en maken ons terecht grote zorgen. Maar we geven
jullie de kans om dit nog goed te maken in de volgende de drie dagen. We
hebben dus nog even geduld of misschien beter voor de NV.A in het Frans…
Patience. (Verwijzing naar gedeputeerde Charlier die tijdens de provincieraad
gewoon Patience aan het spelen was)

