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Eerste schepencollege fusiegemeente Kruisem bekend
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Burgemeester Joop Verzele wordt ook opnieuw voorzitter van de gemeenteraad en zal onder meer Organisatie op zich nemen. “Die bevoegdheid is bijzonder belangrijk voor de nieuwe fusiegemeente die van een vernieuwde en versterkte dienstverlening een speerpunt wil maken”, klinkt het bij het stemmenkanon van 14 oktober.
Eerste schepen wordt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (39), die Openbare Werken, Patrimonium, Sport en Lokale Economie voor zijn rekening neemt.
Zingems burgemeester Kathleen Hutsebaut (57) mag zich ontfermen over Onderwijs, Kinderopvang, Gezondheidszorg en in de laatste vier jaar Senioren, terwijl Gerrit Depaepe met zijn 36 jaar als jongste schepen bevoegd wordt voor onder meer Jeugd en Cultuur en in de eerste twee jaar Ontwikkelingssamenwerking.
Jurgen Haustraete (42) buigt zich de komende jaren over Financiën, Mobiliteit en Land- en Tuinbouw, Kristof Callens (45) heeft Afvalbeleid, Dierenwelzijn, Klimaat en Energie, Digitalisering, Communicatie, Citymarketing en Toerisme (de eerste twee jaar) en Feestelijkheden (de laatste vier jaar) in zijn portefeuille.
Gedeelde post
Het zesde schepenambt wordt in Kruisem een gedeelde post tussen nieuwkomers Achiel De Coninck (CD&V) en Sofie Bauters (CD&V). “Achiel wordt de eerste twee jaar bevoegd voor Seniorenzaken, Gelijke Kansen en Gehandicaptenbeleid, Religieuze Aangelegenheden en Begraafplaatsen en ook Feestelijkheden. Sofie ontfermt zich dan weer over de posten Digitalisering en Communicatie, Citymarketing en Toerisme, Gelijke Kansen en Gehandicaptenbeleid, Ontwikkelingssamenwerking en Werk.”
Baron Bernard della Faille d’Huysse (55) wordt voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst en tijdens de bestuursperiode bevoegd voor onder meer Sociale Huisvesting, Werk en Ruimtelijke Planning.
“Met dit schepencollege komt een ervaren ploeg aan het roer van Kruisem”, klinkt het.
“Tegelijk wordt ook werk gemaakt van vernieuwing. Er is een mooi evenwicht gevonden tussen de twee gemeentes Zingem en Kruishoutem. Het nieuwe schepencollege wil zo snel mogelijk aan de slag. Er wordt een omvattend beleidsprogramma opgesteld. Bij dit alles zal dialoog met de Kruisemnaar centraal staan. Inspraak is essentieel binnen elk beleidsdomein van de nieuwe fusiegemeente.”

