Jaarverslag beheer intercommunale: Brulabo/2018
Lid dat de gemeente Sint‐Gillis vertegenwoordigt op de AV: Agnès VERMEIREN
AV: 18/06/2019 en 3/10/2019
De AV stelt de RvB aan:
De eerste opdracht van de AV van Brulabo was om een nieuwe raad van bestuur te verkiezen. Dit
was het hoofdpunt op de agenda van de AV van 18/06/2019. Ik had me via hun website over Brulabo
geïnformeerd. Ik kende de opdrachten dus wel, maar ik had geen informatie over de algemene
vergadering en de werking ervan. Tijdens de vergadering heb ik vernomen hoe het systeem werkte,
waarbij aan elk lid van de AV aandelen worden toegekend, in verhouding tot het aantal inwoners van
de gemeente die het vertegenwoordigt. Met minder dan 50.000 inwoners heeft Sint‐Gillis niet veel
aandelen en dus weinig invloed op de stemming. De enige manier om invloed uit te oefenen is om
zich met andere gemeenten te verenigen. Daarover kan echter onmogelijk tijdens de vergadering
worden beslist, vooral als we de namen van de andere leden niet kennen omdat het de eerste keer is
dat we komen en we geen lijst met namen hebben gekregen.
Ik wil hier nog aan toevoegen dat ik ook verbaasd was over het feit dat de leden wel op de hoogte
waren van de gemeente waar ze vandaan kwamen, maar dat er geen informatie werd gegeven over
de partij of de meerderheid die de persoon vertegenwoordigde. Hoewel ik kan begrijpen dat deze
indicatie niet wordt gegeven, lijkt het me vanuit politiek oogpunt toch vreemd. Door het gebrek aan
informatie was het dan ook niet gemakkelijk om te kiezen op wie er moest worden gestemd.
Omwille van Stad Brussel waren er twee AV's nodig om de RvB te benoemen. De reden hiervoor was
dat Stad Brussel tijdens de eerste RvB geen kandidatuur voor het voorzitterschap had opgestuurd,
terwijl ze de post wel wilde. Volgens de heer Maingain werd over de naam niet beslist, zolang de
uitslag van de verkiezingen van 2019 niet bekend was. Er volgde een lang debat over de
rechtmatigheid van de kandidatuur van de heer Maingain als voorzitter, terwijl zijn gemeente zijn
kandidatuur na de uiterste datum had ingediend. Indien zijn kandidatuur werd aanvaard, moesten
ook de andere leden de kans krijgen om zich na de deadline kandidaat te stellen. Dus moest de hele
procedure worden overgedaan en moest aan elke gemeente een nieuwe brief worden gestuurd met
de vraag of het voorgedragen lid voor de RvB, kandidaat was voor het voorzitterschap.
Er is voor deze oplossing gekozen zodat de heer Maingain zich op een wettige manier kandidaat kon
stellen. We mogen de uitredend voorzitter en de directie van Brulabo danken dat zij ervoor gezorgd
hebben dat de benoeming van de RvB regelmatig verlopen is. Ik wil er wel op wijzen dat Stad Brussel
zich heeft veroorloofd haar kandidatuur voor het voorzitterschap niet op te sturen, omdat ze wist
(gezien het aantal aandelen dat ze bezit) dat dit voorzitterschap een gewonnen zaak was. Dit leek mij
niet erg respectvol tegenover de 18 andere gemeenten die de termijn voor het indienen van hun
kandidatuur voor de RvB wel hadden gerespecteerd. We mogen ook niet vergeten dat de volgende
AV pas in oktober kon plaatsvinden, wat betekent dat de nieuwe RvB niet voor oktober kan worden
geïnstalleerd, met 3 maanden vertraging dus.
Tijdens de tweede AV werd, zoals verwacht, de kandidaat van de Stad Brussel verkozen: Fabien
Maingain. Rekening houdend met de andere leden van de RvB, mogen we stellen dat de RvB vrij
evenwichtig is samengesteld. Het vicevoorzitterschap wordt bekleed door een ervaren lid dat reeds
in de vorige ambtsperiode heeft gediend en de andere leden hebben zich bereid en vastbesloten
getoond om hun opdracht binnen de RvB uit te voeren.

Opmerking: het zou nuttig zijn om in de volgende ambtsperiode het volgende lid uit Sint‐Gillis, te
informeren over het mandaat en het stemsysteem.

De opdrachten van Brulabo
De beste bron van informatie is de website van
gepubliceerd: http://brulabo.irisnet.be/?page_id=97

Brulabo, waar alle activiteitenverslagen zijn

Voor zover ik dat kon beoordelen leek de sfeer binnen de intercommunale goed en het klimaat
sereen. Dit lijkt me een belangrijk gegeven.
De verhuis
Momenteel bevinden de lokalen van Brulabo zich in een klein deel van het gebouw dat wordt
ingenomen door het Lycée Jacqmain. De school en Stad Brussel lobbyen al geruime tijd om deze
ruimte te recupereren, om de school te kunnen uitbreiden. Gelet op de demografie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest is dit legitiem. Dit jaar kreeg Brulabo een huurverlenging voor een extra jaar
om dit pand te betrekken. Deze situatie kan niet blijven duren. De leerlingen van Jacqmain hebben
ruimte nodig en Brulabo verdient zeker lokalen die beter zijn aangepast aan haar opdrachten. Ik wil
hieraan toevoegen dat er, gezien de staat van het gebouw, lange tijd geen werken meer zijn
uitgevoerd. De charme van het gebouw kan de staat van de verf compenseren maar men kan zich
afvragen of één en ander wel aan de huidige normen voldoet.
Een verhuizing is dus noodzakelijk maar hoe vindt men een nieuwe locatie voor Brulabo en wat met
de financiering van dit project?
Dit is de uitdaging van de nieuwe voorzitter.

Agnès VERMEIREN
Sint‐Gillis
8/06/2020

