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Voor de eerste maal sinds lang, voor zover we weten, heeft de gemeente Borgloon eindelijk nog 
eens  geschiedenis geschreven, maar niet op een wijze waarop de Lonenaar fier kan zijn. 
 
Op 15 december laatstleden lag de huidige meerderheidscoalitie sp.a, CD&V en NV-A  plots aan 
diggelen, die nochtans aanvankelijk kon terugbuigen op een zeer ruime meerderheid  van 14 op 21 
gemeenteraadszetels sedert januari 2013. 
De grootste partij leverde ook de burgemeester, die tevens de meeste voorkeursstemmen had van 
alle Loonse kandidaten. Democratischer kon het niet meer! 
Het was echter de sp.a, onder leiding van de burgemeester, die de stekker uit de coalitie trok en mee 
stemde met de oppositie over de motie van structurele onbestuurbaarheid. 
 
Na lang en rijp onderling overleg hebben de partijleiding en mandatarissen van zowel CD&V als 
van N-VA  unaniem besloten om zich niet langer bij de huidige gang van zaken neer te leggen. 
Intussen is al officieel geweten dat de provinciegouverneur er niet in geslaagd is om tot een 
verzoening te komen en ligt het lot van de huidige meerderheid in handen van de Vlaamse minister 
van binnenlands bestuur. Op het ogenblik van dit schrijven was het definitieve standpunt van de 
minister nog niet gekend. 
 
Omwille van juridische redenen hebben N-VA en CD&V niet meer langer gewacht op de beslissing 
van de Vlaamse minister om een officieel verzoek tot vernietiging van de gemeenteraadsbeslissing 
van 15 december laatstleden in te dienen bij de Raad van State i.v.m. deze zogenaamde structurele 
onbestuurbaarheid. Dit verzoek is intussen officieel ingeleid  op vrijdag, 13 februari 2015, via een 
bekend en gespecialiseerd advocatenkantoor met een uiterst goed gestoffeerd en uitgebreid dossier. 
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De voornaamste reden hiervoor is dat wij zeer sterk in twijfel durven trekken of de stad Borgloon 
zo onbestuurbaar wel is als s.pa  en Open-VLD zelfs reeds hardop en officieel durven beweren. De 
werking van het college van burgemeester en schepenen bewijzen ten overvloede dat er altijd en 
zelfs tot op heden een grote unanimiteit heeft geheerst binnen het college op één enkele 
uitzondering na, namelijk de nieuwe OCMW-begroting voor 2015.  En dan nog zou voor dit 
probleem heel gemakkelijk een oplossing kunnen gevonden worden, waar een meerderheid zich 
heel vlot in had kunnen terugvinden, zelfs in de gemeenteraad. Dit probleem stelde zich echter pas 
nadat de onbestuurbaarheid was vastgesteld door de gemeenteraad. Men kan vermoeden dat het niet 
goedkeuren van een begroting wordt gebruikt om de onbestuurbaarheid te bewijzen. 
Een structurele onbestuurbaarheid enkel vaststellen op basis van een gemeenteraadsbeslissing is 
niet voldoende. Een dergelijk zware beslissing dient gemotiveerd te worden met voldoende feiten 
die de structurele onbestuurbaarheid bewijzen. 
 
Ook zijn er tal van andere redenen, waarover wij hier liever niet uit wijden, niet alleen omdat ze 
juridisch technisch tamelijk complex zijn en ons te ver zouden leiden, maar vooral omdat ze te 
wijten zijn aan politieke spelletjes van sommigen en waar vooral de Loonse burger het slachtoffer 
dreigt van te worden. Bovendien durven wij stellen dat er in dit geval sprake is van 
machtsafwending. M.a.w. de gemeenteraad handelde niet in het algemeen belang bij het vaststellen 
van de structurele onbestuurbaarheid. 
 
Tenslotte zullen ALLE N-VA'ers en CD&V'ers meer dan hun uiterste best blijven doen om het vele 
goede werk, dat intussen al geleverd werd en nog ten uitvoer ligt, ten dienste van alle Lonenaren te 
kunnen blijven verderzetten, bij voorkeur samen met sp.a. 
Dit houdt ook in dat wij in afwachting van het arrest van de Raad van State ons zullen blijven in-
zetten, onze verantwoordelijkheden als meerderheidspartijen zullen nemen en zeker vooral de 
stijgende onrust en onzekerheden bij onze ambtenaren en onder de Loonse bevolking zo veel 
mogelijk wegnemen of temperen. 
 
Dit zullen trouwens zowel CD&V als N-VA met dezelfde energie tevens doen op de meest 
constructieve wijze, mochten onze partijen dan toch finaal op de oppositiebanken belanden. De 
totale afbraakpolitiek zonder enig ander ernstig alternatief, met juridische spitsvondigheden en 
politieke spelletjes puur omwille van eigen- of partijbelang,  laten we met heel veel plezier aan 
anderen over. De Lonenaren verdienen immers zo veel meer en beter. 
 
 
 
 
Johan Quintens     Eric Keimes 
Voorzitter N-VA Borgloon namens    Voorzitter CD&V Borgloon namens 
alle N-VA mandatarissen    alle CD&V mandatarissen  
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