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Johan Deckmyn -

Vlaams Belang

Bevoegd: Mathias De Clercq
Betrokken: Tine Heyse

Omschrijving van de vraag
Toelichting:

Motivatie hoogdringendheid
Vandaag raakte bekend dat de door Gent gesubsidieerde interculturele vzw Masala
afgekeurde sociale woningen in de Rooigem- en Bernadettewijk verhuurt aan illegalen en
vluchtelingen. Het stadsbestuur dient snel en dringend te onderzoeken of deze praktijken
wijdverbreid zijn in onze stad.
Toelichting
Vrijdag 24 juni raakte bekend dat de door Gent gesubsidieerde interculturele vzw Masala
afgekeurde sociale woningen in de Rooigem- en Bernadettewijk verhuurt aan illegalen en
vluchtelingen.
De vzw ontkent, maar het feit dat WoninGent de samenwerking met de vzw stopzet is
een teken aan de wand. Deze vzw verhuurt/verhuurde deze afgekeurde panden aan
prijzen die opliepen tot liefst 900 euro. Dit is een perfide vorm van huisjesmelkerij, en dit
door een gesubsidieerde vzw die – naar eigen zeggen - 'een interculturele beweging is die
streeft naar meer diversiteit’.
Het zou gaan om sociale woningen in de Nimfenstraat, die gerenoveerd moeten worden
aangezien ze werden afgekeurd. De appartementen die bewoonbaar zijn werden door
WoninGent verhuurd via het CAW.
Masala vzw verkreeg het recht om ateliers voor kunstenaars onder te brengen in de
appartementen die niet bewoonbaar waren. Maar uiteindelijk blijkt deze vzw zich te
verrijken op de kap van illegalen en vluchtelingen, die ze actief benaderden om de
panden die ze ter beschikking hadden, te verhuren.
De voorzitter van Masala deed bovendien op zijn Facebookpagina een oproep naar
''keukenmateriaal, frigo's, kasten, bureaustoelen, barmateriaal en bouwmateriaal" voor

een 'geheim project'. Dit maakt ook duidelijk dat de betrokken wel degelijk wisten dat ze
zwaar over de schreef gingen in dit dossier.
Het stadsbestuur dient snel en dringend te onderzoeken of deze praktijken wijdverbreid
zijn in onze stad.
Vraag:

•
•
•
•
•
•

Wat is de reactie van het stadsbestuur op deze zaak?
Welke maatregelen nam de Stad Gent naar aanleiding van deze feiten?
Werd er officieel klacht ingediend tegen deze vzw?
Hoeveel subsidies kreeg deze vzw sinds haar ontstaan van de Stad Gent?
Zullen deze subsidies worden teruggevorderd?
Zal de stad onderzoeken of deze zaak – al dan niet - een uitzondering of eerder
wijdverbreid is?

