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Voor behandeling in de raad voor maatschappelijk welzijn van 25/04/2022
Indiener : Frank Creyelman
Vraag/interpellatie: Fraude met sociale woningen – verdere opvolging
Toelichting
Het voorbije jaar zijn 13 huurders van sociale woningen in Mechelen betrapt op het
bezitten van een woning of grond in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams
minister van Wonen Matthias Diependaele. Sinds vorig jaar is het voor sociale
verhuurders makkelijker om verdenkingen van fraude te onderzoeken en dat werpt
nu zijn vruchten af.
Het Vlaams Belang dankt de minister om eindelijk werk te hebben gemaakt van
hetgeen ikzelf meer dan een decennium geleden heb gevraagd zowel in het Vlaams
Parlement als in deze raad. In deze raad nogmaals en veel korter bij nl. in maart
2021 waarbij het uiteraard werd verworpen.
Uit hetgeen we voorlopig kunnen vaststellen is ongeveer de helft van de onderzochte
sociale huurders in hetzelfde bedje ziek. Vermits er maar 5 miljoen is gekregen voor
het onderzoek bewijst dit alvast dat de fondsen niet voldoende zijn en dat er nog
harder en meer moet gecontroleerd worden. Vandaar dat enkele vragen zich
opdringen:
1. Zal men het onderzoek in de sociale huisvesting verder zetten al dan niet met
financiële steun van het Vlaams parlement?
2. Welke sancties zullen worden opgelegd aan de fraudeurs? Enkel het terugeisen van
de huurgelden? Of ook sancties naar leefloon en andere sociale voordelen?
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3. Zal er een termijn gezet worden op het opnieuw toegang krijgen tot een sociale
woning? Het gevaar bestaat immers dat deze fraudeurs hun woning ‘verkopen’ aan
familie of vrienden en zo opnieuw in aanmerking komen.
Datum
Naam

19 april 2022
Frank Creyelman

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be
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