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Interpellatie  vanwege  de  heer  Gilles  Verstraeten  betreffende  een  stand  van  zaken  over  het
platform Dignity1070 en de bestrijding van huisjesmelkerij.

Geachte,

Het platform Dignity1070 ter bestrijding van huisjesmelkerij bestaat sinds september 2021 en moet
de  communicatie  en  coördinatie  tussen  de  verschillende  gemeentediensten,  het  OCMW  en  de
politiezone  Zuid  op  een  transversale  manier  bevorderen.  Dat  moet  op  zijn  beurt  de  controles
versnellen en betere dossiers opleveren, die dan opgestuurd kunnen worden naar het parket en het
Gewest. 

In 2021 werden twaalf adressen gecontroleerd. Dit jaar ging het in de periode januari tot en met mei
om 28 gecontroleerde adressen, waarvan zes dossiers met spoed behandeld zijn. Veertig eigenaars
ontvingen een proces-verbaal en hun dossier werd doorgestuurd naar het parket en het Gewest. In
die  periode is  geen dringende  hulp  voor  de herhuisvesting van slachtoffers  nodig  geweest.  Wel
werden ongeveer dertig huishoudens opgevolgd door de preventiediensten en het OCMW. 

De gemeente zou na een jaar evalueren en een verslag uitbrengen. Gezien de ernst en omvang van
de problematiek ben ik enorm benieuwd naar  de resultaten en of  het beleid al  dan niet  wordt
bijgestuurd.

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:

- Hoeveel  adressen  werden  tot  nu  toe  gecontroleerd?  Hoeveel  daarvan  zijn  met  spoed
behandeld?  Hoeveel  eigenaars  ontvingen  een  proces-verbaal?  In  hoeveel  gevallen  is  de
politie daarbij moeten tussenkomen?

- Hoeveel eigenaars werden vervolg door het parket en/of kregen een aanvullende boete van
het Gewest?

- Is er reeds dringende hulp voor de herhuisvesting van slachtoffers nodig geweest?
- Hoeveel huishoudens werden opgevolgd door de preventiediensten en het OCMW? Hoelang

duurt die opvolging gemiddeld?
- Hoe evalueert de gemeente het platform? Wat zijn de concrete resultaten en waarin zit de

vooruitgang? Wordt het beleid bijgestuurd?
- Zal de schepen een commissie bijeen roepen om een uitgebreide evaluatie van het platform

tot nu toe voor te stellen?

Met de meeste hoogachting, 

Gilles Verstraeten
Gemeenteraadslid
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