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PERSBERICHT
DEZE LEGISLATUUR NOG 2,8 MILJOEN BESPAREN
Geen belastingverhoging
Het belooft vanavond een belangrijke gemeenteraadszitting te worden. Op de agenda
staat namelijk een hele rist besparingsvoorstellen. Samengevat, moet het hele pakket
liefst 2,8 miljoen euro aan besparingen opleveren, gespreid over deze legislatuur. Een
overzicht.
Alle gemeentebesturen startten deze legislatuur in een zeer moeilijke financiële context.
Het gevolg van de economische en financiële crisis tijdens de voorbije bestuursperiode
2007-2012. De overheidsschuldcrisis die erop volgde, heeft alle openbare besturen
verzwakt. Ze moeten nu dringend maatregelen nemen om hun financiën op orde te krijgen.
Om in 2018 met een gezonde begroting te kunnen afsluiten zal er dus moeten bespaard
worden. Het college van burgemeester en schepenen heeft in samenwerking met het
managementteam (en alle administratieve diensten) een hele rist voorstellen uitgewerkt. Ze
worden vanavond, op gemeenteraadszitting van maandag 13 mei, ter goedkeuring
voorgelegd.
Mark Vos, burgemeester: “Een belangrijk accent in het hele besparingspakket is de nietvervanging van 6 personeelsleden (fulltimers) die met pensioen gaan. Dat is wellicht de
grootste besparing.”
Toch maakt burgemeester Vos zich sterk dat deze inkrimping van het personeelsbestand,
geen invloed zal hebben op de dienstverlening.
Mark Vos: “Dat we in de toekomst hetzelfde werk zullen moeten doen met minder personeel,
betekent niet dat we voorheen met een teveel aan personeel zaten. Integendeel. Volgens de
doorlichting van Belfius, scoort Riemst qua personeelsbezetting flink onder het gemiddelde.
We zullen erover waken dat de dienstverlening er niet onder zal lijden. Werk dat we door
externen goedkoper kunnen laten doen, geven we uit. Zo kunnen we de komende jaren ons
personeel efficiënter inzetten door een toenemende informatisering en een verschuiving van
bepaalde taken binnen de diensten.”
Burgemeester Vos zal bijvoorbeeld in de toekomst op z’n eentje de huwelijken voltrekken.
De ambtenaar van de burgerljike stand die hem normaal vergezelt, krijgt andere taken.
Daarnaast worden de binnenkomende en uitgaande poststukken, alsook alle facturen, via
een geautomatiseerd softwarepakket verwerkt en behandeld.

Aan inkomstenzijde liggen er ook een aantal voorstellen op tafel. Verschillende
gemeentelijke tarieven worden verhoogd.
Mark Vos, burgemeester: “Dat klopt. De tarieven die we tot op vandaag toepassen, zijn al
jaren niet meer gewijzigd. We hebben de oefening gemaakt en onze tarieven (voor:
stedenbouwkundige vergunningen, speelpleinwerking, huwelijken, rijbewijzen, verlenging
grafconcessies…) vergeleken en opgetrokken tot het niveau van onze buurgemeenten.
Niets wereldschokkends dus. Op een totaal van 6 jaar levert deze maatregel zo’n 328.000
euro op. Slechts een klein deel van het geheel dus.”
Alle ‘ingrepen’ te samen leveren tot en met 2018 een totale besparing op van 2,8 miljoen
euro. Daarmee heeft het beleid z’n financiële huishouding meer dan op orde en is
bijkomende belasting verhoging niet nodig. Er zal zelfs een kleine reserve zijn van ongeveer
200.000 euro.
Ondanks het feit dat er bespaard zal worden, houdt het college scherp in de gaten dat het
beleid in Riemst niet ‘stil valt’.
Mark Vos: “We plannen de volgende 6 jaren ook investeringen in voor een totaal van 18
miljoen euro. Tegen de achtergrond van de besparingen lijkt dat misschien vreemd…maar
het is op dit ogenblik een uitstekend klimaat om te investeren. Een voorbeeld: vorig jaar
hebben we ons stoepenplan geraamd op 250.000 euro. Dit jaar kunnen we het uitvoeren en
gunnen voor een bedrag van 170.000 euro.”
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