Verslag Raadscommissie Ad hoc: 09 februari 2021
Openbare zitting
Aanwezige leden:
Voorzitter : Gabriëla Langmans
Effectieve leden : David Haelterman, Tine Vanneste, Barbara Vermeulen, Mia Vandervelde.
Lid met raadgevende stem : Marinus van Greuningen.
Verontschuldigde leden: Maarten Willems (ov), Hans Vanhoof, Bart Nevens
Aanwezigen in het kader van het dossier:
Meester Bernard Derveaux
Catherine Elseneer, beleidsmedewerker

Start vergadering: 19:05
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt iedereen.
Aanwezigheid: gezien het overleg in Teams gebeurt, vernoemt de voorzitter één voor één de namen
van de raadsleden die deel uit maken van deze raadscommissie, waarbij de raadsleden hun
aanwezigheid bekend maken.
Meester Bernard Derveaux geeft een zeer uitgebreide toelichting over de hele voorgeschiedenis van
de talloze brieven geschreven door de heer Soens, maar ook over de klachten, de geschillen, de
veroordelingen en het interneren van de heer Soens.
Meester Derveaux eindigt zijn toelichting met de mededeling dat hij gedurende heel deze periode
geen enkele factuur gestuurd heeft naar het gemeentebestuur.

Vragen van de leden van de raadscommissie aan Meester Derveaux:
Mia vraagt of de heer Soens beschermd wordt tegen procedures tijdens zijn internering.
Meester Derveaux legt uit dat er een onderscheid is tussen een internering en een onbekwaamheid
verklaring. De heer Soens is niet onbekwaam verklaard en dient dus zijn plichten zoals elke burger te
respecteren en na te leven. Meester Derveaux legt uit dat de heer Soens een ambulante verzorging
nodig heeft en op zich geen gevaar betekent voor de maatschappij, maar wel gevaarlijk kan zijn met
zijn pen.
Mia vraagt ook of we als gemeentebestuur reeds schadevergoedingen gekregen hebben.
Meester Derveaux antwoordt dat we geen klacht hebben ingediend tegen de heer Soens ten einde
dit hele verhaal niet te laten escaleren.
Marinus vraagt of de heer Soens ergens zijn gelijk heeft kunnen behalen.
Meester Derveaux antwoordt dat de heer Soens tot op heden op geen enkele wijze, dus nooit, gelijk
heeft gekregen.
Harold bedankt Meester Derveaux en is blij met deze heldere samenvatting.
Einde: Omstreeks 19:35u dankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit zij de
vergadering.

De verslaggever,
Catherine Elseneer, beleidsmedewerker

