Niets tegen personeel zeggen, is onbeschoft
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Frank Geudens (62, sp.a) was gedeputeerde van 1993 tot 2006 en voordien gemeenteraadslid
in Deurne en Antwerpen. "Mijn hart bloedt als ik hoor dat ze de provincies willen halveren.
Het gebeurt allemaal met zoveel onwetendheid en improvisatie. Dit is geen oefening,
gebaseerd op studies. doordachte oefening, gebaseerd op studies. Men gaat populistisch te
werk. Er is nooit een ernstig gesprek geweest over wat nu het beste is voor de burger. Er is
alleen maar getouwtrek, met Vlaanderen en de steden. Wie het hardste trekt, die wint. Ik ben
fractieleider in de provincieraad, maar enige uitleg hebben we nog niet gekregen. Dat is erg
vervelend. Het is zonder meer onbeschoft tegenover de personeelsleden die met levensgrote
vragen zit: gaan ze nog werk hebben? Worden ze overgeheveld? Niemand zegt hen iets."
De macht van de ambtenaren
"Wat gaan ze doen met de parken, de musea, het bouwberoep? Ik betwijfel of ze daar ideeën
over hebben. Ik denk dat de aanval gesteund is door de Vlaamse administratie. Vergeet niet
dat administraties op zich ook macht hebben. De provincie beschikt over sterke diensten, met
goede mensen. Soms zijn dat ambtenaren die liever dicht bij huis werken dan naar Brussel te
moeten, welke kwalificaties ze ook hebben. De Vlaamse administratie heeft liever niet zo'n
sterk tussenniveau. Ik denk dat Vlaamse ambtenaren hebben meegeschreven aan het
regeerakkoord. Ze willen komaf maken met de provincies. Ze weten het allemaal veel beter."
"De provincies helpen de gemeenten op veel manieren, met deskundige adviezen
bijvoorbeeld. Provincies vullen lacunes op, ze doen dingen die te groot zijn voor gemeenten
en te klein voor Vlaanderen. Doordat ze onopvallender zijn, kunnen ze juist creatiever
werken, met meer vrijheid."
Verkaveld Rivierenhof
"De parken hebben we altijd deskundig beheerd. Als we het Rivierenhof destijds niet hadden
overgenomen, was het al langer verkaveld geweest. De bestemming van het Sportpaleis heb ik
nog mee geregeld. Dat is alleen gelukt via de provincie. Nu is dat wereldtop. Ik weet het wel,
de wereld zal niet vergaan zonder de provincies. Ze vervullen meestal secundaire behoeften.
Maar kwaliteit bieden als mensen al een hoge levensstandaard hebben, dat is toch belangrijk?
Denk aan de honderden kilometers fietspaden die we beheren. We hebben indertijd, toen de
stad dat liet liggen, Antwerpen gepromoot als congresstad en met het Modemuseum het
imago als modestad versterkt. We verzorgen de opleiding van politie en brandweer. We
organiseren groepsaankopen waardoor tienduizenden burgers besparen op hun
energieverbruik. Je moet dergelijk werk niet overlaten aan ambtenaren. Zij zijn meer
uitvoerders dan initiatiefnemers. Wat is het beste voor de burger? Dat is de vraag. Opvallend
is dat er niet wordt gesproken over de wildgroei van intercommunales en andere
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Ik denk dat er zo een stuk of duizend zijn, elke
keer met een aantal politieke afgevaardigden. Als je nu de provincies afschaft, ga je ook

andere regelingen moeten treffen om de taken op te vangen. Dan zit je het warm water
opnieuw uit te vinden. En je moet de mensen niet wijsmaken dat je zo gaat besparen."
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