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Bibliotheekproject niet meer onder controle 
 

De fractie SAMEN N-VA heeft zich tijdens de gemeenteraad van 25 mei jl. scherp verzet tegen het 
bestek en de raming voor een nieuwe bibliotheek. 
 
Hetzelfde ontwerp werd reeds voorgelegd aan de Latemse gemeenteraad in januari 2019 maar werd 
nadien teruggetrokken door het schepencollege omdat de ingediende prijzen door potentiële 
aannemers veel te hoog waren. 
 
Qua concept formuleerden onze raadsleden bedenkingen bij het beperkt aantal parkeerplaatsen op 
de site, het gebrek aan ruimte voor de muziekschool en het feit dat geen ruimte voorzien is om de 
werking van het gemeentelijk documentatie- en archiefcentrum te integreren in de voorziene 
nieuwbouw. 
 
Nu het nieuwe dossier opnieuw werd voorgelegd aan de gemeenteraad stelde de fractie SAMEN  
N-VA vast dat zowel op het vlak van kwaliteit als op het vlak van duurzaamheid heel wat besparingen 
werden doorgevoerd die op termijn voor extra kosten zullen zorgen. Zo komt er gewoon dubbel glas 
en niet langer drielagig glas en zullen de akoestische wanden uitgevoerd worden met gipskarton in 
plaats van met profielplaten. 
 
Bovendien stellen we vast dat een aantal zaken gewoon uit het bestek geschrapt werden. Zo werden 
de brandblussers geschrapt alsook zeephouders en wc-rolhouders. Noodzakelijke zaken die dan 
buiten dit bestek op een verdoken wijze zullen aangekocht worden. 
 
Ondanks dit inboeten op kwaliteit en het schrappen van noodzakelijke elementen, valt de raming 
nog een keer hoger uit dan het project voorgelegd in 2019. Toen het studiebureau door het 
schepencollege in 2016 werd aangesteld stelden zij dit project te kunnen realiseren voor 2,1 miljoen 
alles inclusief. Tot en met 2018 werd dit budget als plafond aangehouden. Met een voorzichtige 
schatting op basis van de nu voorgelegde raming berekende SAMEN N-VA dat het project meer dan 3 
miljoen euro zal kosten of reeds meer dan 50% boven het oorspronkelijke bedrag. 
 
“Wij komen tot de conclusie dat het project inboet op kwaliteit en duurzaamheid en toch meer zal 
kosten. Wij voelen ons bedrogen door het studiebureau. Zij hebben ons bij hun aanstelling verzekerd 
dat ze dit project konden realiseren voor minstens 1 miljoen euro minder dan wat nu wordt 



voorgelegd. Dit is niet meer ernstig. Het financieel plaatje is niet meer onder controle. Als je tot zo’n 
conclusie komt, moet je als bestuur een moedige beslissing durven nemen en ermee stoppen. Dat is 
altijd beter dan de kop in het zand te steken en toch door te gaan. Dat is wat de Welzijn-meerderheid 
nu doet, en dat kunnen wij niet steunen.” 
 
SAMEN N-VA diende op het einde van het debat nog een amendement in op het voorgestelde 
gemeenteraadsbesluit met het voorstel dat het schepencollege de werken alleen maar zou kunnen 
gunnen als er geen verdere overschrijding van het budget zou zijn. Maar zelfs dat voorstel werd door 
de Welzijn-gemeenteraadsleden weggestemd waarmee ze zichzelf een blanco cheque uitschreven en 
naderhand de werken kunnen gunnen voor eender welk bedrag. Met dit stemgedrag bevestigden ze 
een uitspraak van schepen Verschueren tijdens het debat: ‘Wij zijn nu éénmaal aan het beleid. Dus 
wij beslissen.’ Dergelijk schaamteloos gedrag hebben we in de Latemse gemeenteraad nog maar 
zelden gezien. 
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