
 

Aan: 

 
Stad Oostende 
-Bestuurszaken- 
Vindictivelaan 1,  
8400 Oostende 
 

Uw Ref.:                     Ons Ref.:          31 juli 2021 
  31-07-2021 BoekhStaOost 
 
 

VERZOEKSCHRIFT AAN LOKAAL BESTUUR VAN DE STAD OOSTENDE 
 
 

Betreft:  Boekhoudingsproblemen bij stad Oostende ! 
 
 
Geachte, 
 
Hierbij wenst Pro-Actief Belgium afd. Oostende vertegenwoordigt door zijn voorzitter de heer 

Wyffels René zich te richten aan het stadsbestuur Oostende zoals in artikel 28 van de Grondwet, 

artikel 304 §2 van het decreet lokaal bestuur en artikel 36 van het Huishoudelijk reglement zoals 

door de Gemeenteraad bepaald. 

Redenen:  

Gisteren op vrijdag 30 juli 2021 bereiken ons verontrustende meldingen NIET betaalde leefgeld. Het 

leefgeld voor de meest kwetsbare in onze samenleving, blijkt dan ook de enige stabiliteit. Het is dan 

ook voor Pro-Actief Oostende verontrustend, dat deze stabiliteit zijnde de stad Oostende verlorenen 

gegaan.  

Inmiddels kregen wij de informatie, dat de ambtenaar van het departement boekhouding deze het 

leefgeld uitbetaald in verlof zou zijn. Hierdoor zijn verschillende uitbetalingen niet kunnen doorgaan. 

Net hier zien wij bij verschillende stadsdiensten de problematiek. Niet zelden blijven de verschillende 

dossiers zowel bij het OCMW als ook bij de boekhouding en andere stadsdiensten liggen tot de 

ambtenaar zijnde terug uit verlof.  

Pro-Actief Oostende, stelt dat dit voor vele Oostendenaars onhoudbaar is. Ieder heeft recht op zijn 

vakantie en of verlof. Dit stellen wij helemaal niet in vraag. Echter zien wij een opvalging van een 

bestaand dossier door een vervanger als noodzakelijk. Als onze burgervader met vakantie gaat, 

worden zijn taken voor zijn opvolger uitgevoerd. Dit is ook noodzakelijk, net zoals dit zou moeten zijn 

voor alle andere diensten.  

Dat Oostendenaars plots een heel weekend zonder centjes moeten zitten, omdat iemand in verlof 

gaat, is dan ook voor ons onhoudbaar. Dat de vrijwilligers van het vaccinatiecentrum Oostende 

sedert twee manden op hun vergoeding moeten wachten bevestigt de problematiek. Pro-Actief 

Oostende, stelt met duidelijke woorden, dat vele mensen hun vrijetijd offeren om de algemeenheid 

in het vaccinatiecentrum Oostende te dienen. De vergoeding blijkt voor ons maar een hongerloon. 

Dat deze uitbetalingen twee manden achter lopen, is voor ons een gebaar van respectloosheid 

tegenover deze mensen. 

 



 

  

Onze vragen:  

 

➢ Zijn de aantal meldingen correct, dat zowel het leefgeld niet werd uitbetaald op 

30/07/2021 ?  

 

➢ Wij kregen de informatie, dat de uitbetalingen niet konden doorgaan wegens verlof van de 

bevoegde ambtenaar. Kunt u dit bevestigen ?   

 

➢ Kan het stadsbestuur naar de toekomst toe, deze problematiek aanpakken. Zodat de 

uitbetalingen correct en op de juiste tijd kunnen doorgaan ?  

 

➢ Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen, om dergelijke incidenten te voorkomen.  ?  

 

➢ Kan het stadsbestuur de achterstand van de uitbetaling van de vrijwilligers van het 

vaccinatiecentrum Oostende spoedig wegwerken   ?  

 

 

   Met de meeste hoogachting 

     Wyffels René F. B.                                               Vanacker A. 

                        PARTIJVOORZITTER                         PARTIJSECRETARIS  


