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PERSBERICHT
GEZONDE MEERJARENPLANNING ZONDER BELASTINGVERHOGING
Eén agendapunt genoot gisteravond op de laatste gemeenteraadszitting van
2013 bijzondere aandacht: het meerjarenplan oftewel ‘de begroting’ 2014-2019.
Het was een ambitieuze oefening, maar het schepencollege legde een gezonde
meerjarenplanning voor mét overschot en zónder belastingverhoging. De
besparing die wordt doorgevoerd bedraagt 2,6 miljoen euro in 6 jaar.
Vanaf 1 januari starten de Vlaamse gemeenten - verplicht - met een nieuw
boekhoudingsysteem, de zogenoemde Beleids- en Beheerscyclus (BBC).
Mark Vos, burgemeester: “Dit houdt een belangrijke wijziging van onze werkwijze in:
waar we voorheen werkten met een begroting die vertrok vanuit het concept ‘over
hoeveel geld beschikken we en waaraan gaan we het besteden’, vertrekken we nu
van een totaal ander uitgangspunt, namelijk: welke doelstellingen willen we als
bestuur op korte en lange termijn halen en welke financiële middelen moeten
hiertegenover staan? Op die vragen hebben we een goed antwoord gevonden.”
Meerjarenplanning
Vertrekpunt is een meerjarenplanning die loopt van 2014 t.e.m. 2019.
In die planning zitten een aantal ‘prioritaire’ beleidsdoelstellingen vervat. Deze
doelstellingen worden elk afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd en de uitvoering
ervan wordt gerapporteerd aan de gemeenteraad. Daarnaast zijn er een aantal ‘nietprioritaire’ doelstellingen en het recurrent beleid (= de jaarlijks weerkerende uitgaven
en ontvangsten zoals telefoon- of energiekosten, huur of pacht, lonen en
vergoedingen,...).
Mark Vos: “Het totaalbedrag aan uitgaven voor 2014 is geraamd op 23.740.000 euro.
Hiervan is 15.800.000 euro voorzien voor exploitatie (voorheen de ‘Gewone Dienst’
voor de kenners), 6.255.000 euro aan investeringen (voorheen de ‘Buitengewone
Dienst’) en 1.690.000 euro voor leningsaflossingen.”
Investeringen
- RUP (Ruimtelijk Uitvoerings-Plan) zonevreemde recreatie in Genoelselderen
(320.000 euro);
- modernisering school Genoelselderen (318.000 euro);
- inrichting omgeving school Herderen (100.000 euro);
- werken Elsterweg (650.000 euro);

- aanleg en onderhoud stoepen (180.000 euro)
- doortocht N79 - fase 2 en 3 (100.000 euro)
- onderhoud en herstel verschillende wegen (365.000 euro)
- wegenwerken Poststraat (195.000 euro)
- aankoop sportgronden (Vlijtingen, Millen en Genoelselderen) (100.000 euro)
- infrastructuurtoelage verenigingslokalen (100.000 euro)
- parking recreatiezone Vlijtingen (80.000 euro)
- verfraaiing en uitbreiding kerkhoven (60.000 euro)
- aanschaf apparatuur voor nummerplaatherkenning (125.000 euro)
- nutsvoorzieningen en rioleringswerken (121.940 euro)
- wagenpark (100.000 euro)
- herinrichting omgeving Waterburcht (87.950 euro)
- restauratiepremie watermolen Kanne (78.750 euro)
- investeringssubsidies aan de eredienstbesturen (77.525 euro)
- wegenwerken voorgaande jaren (1.337.000 euro)
- dorpsplein Membruggen (335.000 euro)
- school Herderen (4.600.000 euro waarvan 82% gesubsidieerd)
Ontvangsten
Aan ontvangstzijde wordt 24.200.000 euro ingeschreven. De inkomsten bestaan
vooral uit belastinginkomsten, 9.377.370 euro en betoelaging vanuit Vlaanderen via
Gemeentefonds voor 3.346.362,92 euro.
Mark Vos: “We hebben daarmee een positief resultaat: meer inkomsten dan
uitgaven. Het is natuurlijk belangrijk dat we die positieve trend - ontvangsten hoger
dan uitgaven - aanhouden in de komende jaren. Elk jaar van het meerjarenplan (dus
t.e.m. 2019) sluiten we af met een exploitatie-overschot van gemiddeld 1.700.0000
euro. Dat geeft ons de garantie dat we onze leningslasten altijd – ook
toekomstgericht - kunnen betalen.”
Financiële garantie zonder belastingverhoging
Het gemeentebestuur ging in het voorjaar, samen met de administratieve diensten,
met een kritische kam door alle uitgaven en dat resulteert nu een flinke
besparingsoperatie die 2,6 miljoen euro in 6 jaar bedraagt. Waar dit absoluut vereist
was, zijn de inkomsten verhoogd, en die oefening heeft zijn vruchten afgeworpen.
Mark Vos: “Zonder belastingverhoging kunnen we een gezonde meerjarenplanning
aan onze inwoners voorstellen, met een jaarlijks overschot en tegelijkertijd een
investeringsplan van 23 miljoen euro de komende 6 jaren.Daarmee vatten we met
een gerechtvaardigd vertrouwen de nieuwe financiële cyclus aan. Niettemin moeten
we altijd waakzaam zijn en blijven om tegenvallers of onverwachte wendingen op te
vangen en dus bij te sturen waar nodig.”
De vinger aan de knip houden, blijft weliswaar het devies, en dat zal zo blijven de
komende jaren. Elke uitgave zal kritisch bekeken worden. Ook de organisatie wordt
grondig doorgelicht om nog efficiënter te kunnen werken, efficiëntie, informatisering
en een nog betere dienstverlening worden dan ook de rode draad binnen de
gemeentelijke diensten.
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