Hier moet ik streng zijn: dit is dwaas
GvA
16/8/14

Camille Paulus (71, Open Vld), voormalig burgemeester van Aartselaar, was gouverneur van
de provincie Antwerpen van 1993 tot 2008. "Ik heb net vakantie gehad en ik weet alleen wat
in de media is verschenen. Nu, de vraag om de provincieraad met zijn 84 leden daar kan ik
enigszins inkomen. De deputatie terugbrengen van zes naar vier gedeputeerden, dat heeft niet
zo veel consequenties. Maar de bevoegdheden, sport, cultuur en welzijn weghalen, daar kan ik
alleen maar streng over oordelen. Dat is dwaas."
Geen steun voor Scheldeprijs
"Bourgeois is dit proces al begonnen in de vorige regering. Zo werd plotseling besloten dat de
provincie geen validensport meer mocht steunen, alleen nog sport voor invaliden. Net voor ik
wegging, had ik het jeugdsportfonds Camille Paulus in het leven geroepen, samen met de
provinciale sportdienst in de Boomgaardstraat, geleid door een jongeman, Tom Van Look,
voor wie ik veel achting en sympathie heb. We deden dat met subsidies van de provincie en
met steun van bedrijven. Bedoeling was om jongeren die thuis misschien minder kansen
krijgen zo ver te krijgen dat ze zich op een sportieve manier ontspannen, wat hen tegelijk ook
zaken als team spirit, fair play en zelfkennis bijbrengt. Dat lukte. We kregen jaarlijks 400.000
euro van het bedrijfsleven, we konden een massa nieuwe projecten starten, maar dat was
ineens afgelopen. Van alle sport die we steunden, moesten we 70 procent stopzetten. Ook de
steun voor de Scheldeprijs of de Memorial Rik Van Steenbergen: afgelopen. Zeker voor
kleinere manifestaties heeft dat belangrijke consequenties. Als de provincie het niet meer
doet, wie gaat het dan overnemen? Waar zou Vlaanderen daar de centen voor vinden als het
nu al zo moet bezuinigen?"
Met veel hartstocht
"Met cultuur is dat net hetzelfde. Ik heb het als gouverneur van dichtbij meegemaakt: hoe de
provincie musea uitbouwde, tentoonstellingen opzette... toenmalig gedeputeerde Koen Helsen
nam prachtige initiatieven en hij deed dat met veel hartstocht. Hij moet nu in zak en as zitten
als hij hoort dat de provincie dit niet meer mag doen. Wat gaat er nu gebeuren met dat
cultuurleven? Met het betrokken personeel? Heeft men daar goed over nagedacht? Ik heb er
altijd voor gepleit om de zaken waar de provincie erg verdienstelijk in is ook bij de provincie
te laten. Er gaan waardevolle initiatieven wegvallen als dat stopt. Er gebeurt veel op dat
intermediaire niveau dat anders niet zou gebeuren. Dat is geen wijs beleid. Ik weet het, dit is
maar een eerste analyse, maar het komt mij recht uit het hart." "Als je de grote centrumsteden
losmaakt van de provincies, krijg je twee categorieën: A-gemeenten en B-gemeenten als het
ware. En voor de provincies schiet er niet veel meer over. Op termijn kunnen ze zo niet
blijven bestaan, wat natuurlijk de bedoeling is. Als je Bourgeois had laten doen, waren ze al
lang geliquideerd. Of ambtenaren het niet kunnen overnemen? Ik heb de vergaderingen met
de gedeputeerden altijd heel stimulerend gevonden. Ze deden hun werk creatief, met hart en
ziel. En onder wie zouden de ambtenaren ressorteren? Gedecentraliseerd onder Vlaanderen?"

