Stedelijke vzw kost de Antwerpse belastingbetaler 10 miljoen Euro per jaar.

De huidige monstercoalitie die de stad Antwerpen “beheerst”, zal het blijkbaar nooit leren: er
werd nog maar eens een vzw opgericht.
Deze vzw met de mooie naam Werk en Economie (W&E) krijgt niet minder dan 10 miljoen
Euro om zich bezig te houden met tewerkstelling. De vzw telt volgens Gazet van Antwerpen
25 kaders en 18 projectleiders, dus 43 gesubsidieerde plaatsen. Dit betekent dat rekening
houdend met een gemiddelde kostprijs van 50.000 Euro per plaats, en nog wat gebruikelijke
“organisatiekosten”, deze vzw alleen aan haar eigen administratie jaarlijks reeds ongeveer 2,5
miljoen Euro zal uitgeven.
25% van het budget is dus reeds opgesoupeerd.
Moet een stedelijke overheid echt een vereniging zonder winstoogmerk oprichten om “een
aantal stedelijke diensten die zich in het verleden, in een verspreide slagorde bezig hielden
met tewerkstelling en middenstand samen te voegen”.
Beseft de stedelijke overheid dan nog altijd niet dat een dergelijke vzw niet alleen bijzonder
duur is, maar ook opnieuw wellicht corruptogeen zal zijn. De besteding van de 10 miljoen
Euro van het budget zal niet kunnen gecontroleerd worden door de leden van de
gemeenteraad, nochtans zijn zij door de bevolking aangesteld om na te gaan wat met iedere
Euro van de belastingsgelden gebeurt.
Dat liberalen een dergelijke maatregel, die niet strookt met de bedoeling van een ontvette
overheid, accepteren en zelfs toejuichen, is ronduit hallucinant.
Indien het de taak is van de stedelijke overheid om zich bezig te houden met tewerkstelling en
middenstand, dan moet de stad deze activiteiten uitvoeren via haar bestaande
ambtenarenkorps en met gelden die gecontroleerd worden via de begroting en de rekeningen
door de gemeenteraadsleden.
Indien deze vzw taken uitvoert die niet door de stad moeten uitgevoerd worden, dan is er geen
enkele subsidiering nodig. Wellicht is dit nu precies het probleem. De taken die deze vzw tot
zich wil nemen kunnen vrij makkelijk worden uitgevoerd door de private uitzendbureaus en
interim-kantoren. In plaats van opnieuw een vzw op te richten zou de stad Antwerpen beter
trachten haar ambtenaren te laten samenwerken met de bestaande private interim-kantoren en
uitzendbureaus om de tewerkstelling te bevorderen.
Anderzijds zou het natuurlijk ook zo kunnen zijn dat enige controle op de 33.000 werklozen
die Antwerpen telt, zou kunnen helpen om de echte van de schijnwerklozen te onderscheiden
en iedereen aan te sporen om actief te zoeken naar werk.
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