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Gemeentefinanciën onder de loep
Toen de gemeenteraad in de loop van 2014 de begroting nog eens onder de loep nam,
nam de N-VA het voortouw om een duidelijk beeld te krijgen van de inkomsten en
uitgaven voor Merksplas. Een pasklaar antwoord had de meerderheid echter niet altijd.
Positief is in ieder geval dat in de documenten die we
opvroegen de motivering voor de budgetwijzigingen
niet ontbrak. Op ons voorstel om een (onbezoldigde)
commissie Financiën op te richten, die dieper op de
cijfers kan ingaan, kregen we tot op heden echter geen
antwoord.

en herstellingen aan de gebouwen en terreinen van
de kolonie. Gezien de omvang en de timing van de
renovatie (die afgerond moet zijn tegen eind 2019) lijkt het
vooropgestelde bedrag voor ons schromelijk te weinig, We
hopen samen met u dat dit voor u als burger later geen
financiële kater zal meebrengen!

Hoe kan Merksplas CO2-uitstoot terugdringen?
De Europese Commissie vraagt aan de lokale overheden om tegen 2020
een CO2-besparing van twintig procent (of meer) te realiseren. Een
zeer nobel doel maar jammer genoeg ontbreekt het de gemeente aan de gegevens om de
doelstellingen effectief te meten en de impact van beslissingen te evalueren.
Zo hebben we wel een beeld van wat elk van de zeven pijlers (landbouw, wonen ,mobiliteit, tertiaire sector, industrie,
gemeente als organisatie en participatie) moet doen om de doelstelling te halen en beschikken we ook over een lijst
van elementen die gemeten kunnen worden. Wat echter niet vermeld wordt, is de startwaarde van elke parameter en
zijn invloed. Hoeveel zonneboilers (per gezin) zijn er bijvoorbeeld en hoe kan dat bijdragen tot het verminderen van
de CO2-bijdrage in de pijler ‘wonen’?
Volgens ons is het op deze manier onmogelijk om als beleidsmaker hierop correct in te spelen en binnen de gestelde
termijn zichtbare en meetbare effecten te realiseren.

Besparingen? Meeruitgaven!

Begin 2014 stelde de gemeente een besparingsopdracht
voorop van vijf procent voor de aankoop van goederen en
diensten. Uit de cijfers blijkt nu dat deze post net stijgt met
1,1 procent. Net het omgekeerde van wat beoogd werd
dus!
De budgetten voor 2015 lijken op het eerste gezicht
positief. De besparingen van 5 procent voor zowel
2014 als 2015 lijken gerealiseerd. Dit is echter
louter boekhoudkundig. Door de wijziging van de
boekhoudkundige post voor de kosten van de brandweer
is deze besparing bijna volledig gerealiseerd (op 2,6
procent na).
Tijdens de bespreking van de cijfers bleek ook dat de
aanwezigheid van de financieel beheerder (‘de ontvanger’)
geen overbodige luxe zou geweest zijn. Bij de OCMWraad gebeurt dit wel met de nodige deskundige uitleg.
Waarom kan dit niet voor de gemeenteraad? Nu bleven
heel wat van onze vragen onbeantwoord omdat de kennis
ontbrak!

Hoe zit dat met investeringen?

Wanneer je als gemeente je lopende kosten niet onder
controle kan houden, dreigen investeringen uitgesteld te
worden. In het aangepaste meerjarenplan is er een budget
van 6 000 euro voorzien voor het onderhoud

We zagen dan ook in de meerjarenplanning dat de
aanleg van de fietspaden op Koekhoven en de Steenweg
op Weelde uitgesteld zijn van 2016 naar 2017. Net zoals
bij andere begrotingsposten zijn er bij de technische
dienst geen investeringen voorzien na 2015. De
voorbije jaren werd telkens 150 000 euro geïnvesteerd.
Ook hier hopen wij samen met u als burger dat de
onderschattingen niet tot toekomstige tekorten zullen
leiden.
In de vorige budgetten was er van jaar tot jaar een
stijging van de loonmassa. Dat is nu vlak getrokken op
een gemiddelde stijging van 2 procent. Uiteraard heeft
dit enorme gevolgen voor de budgetten van de gemeente,
zeker als je kijkt naar de verschillen met 2019. Op onze
vraag naar de reden, verwees men naar een beslissing
van de financieel beheerder. De impact is echter zo groot
dat het hier volgens ons om een beleidsmatige beslissing
gaat. Kan de ontvanger zulke keuze maken?

Verdoken belastingverhoging

Uit de analyse van de cijfers blijkt ook dat de
waterfactuur het komende jaar zal stijgen. Door een
koppeling van twee saneringsbijdragen gebeurt dit
automatisch. Er zijn voorbeelden van gemeenten die de
twee ontkoppeld hebben om hun inwoners te sparen van
deze extra kost. Merksplas koos de andere weg.

Sterretjesweide
Onze vraag om foetussen, zelfs al zijn ze maar enkele weken oud, een plaatsje te
geven op de begraafplaats van Merksplas werd niet gesteund door de meerderheid
in januari. Mensen hebben nochtans vaak een plek nodig waar ze waardig afscheid
kunnen nemen en af en toe tot rust kunnen komen, samen met kinderen of het gezin.
Dit kan door een gedenksteen te plaatsen op de begraafplaats, waar de ouders
bijvoorbeeld een symbolisch sterretje kunnen bij plaatsen. Deze speciale plaats kan
perfect geïntegreerd worden waar momenteel ook kinderen worden begraven.
In 2011 hadden al 129 van de 308 Vlaamse gemeenten een sterretjesweide voorzien.
Jammer genoeg gaat het gemeentebestuur met ons voorstel niet verder.

merksplas@n-va.be

Nieuws uit de OCMW-raad
Liever Actiever

Het project ‘Liever Actiever’ is een samenwerking tussen het Sociaal Huis, de gevangenis, en andere instellingen.
Het is een ambitieus stappenplan voor 2015 om ouderen meer aan te zetten tot bewegen. De aankoop van
buitenfitnesstoestellen voor senioren voor Kern Lindendijk en het Driesplein, een N-VA-verkiezingsbelofte, juichen
we dan ook toe. N-VA Merksplas blijft zich inzetten voor onze senioren.

Verwarmingsattest

In het huurcontract tussen huurder en verhuurder staat onder het punt ‘verwarming’ de volgende regel: ‘de
huurders dienen jaarlijks een attest te bezorgen aan de eigenaar’, maar het is onduidelijk dat dit verband houdt met
het onderhoud van de verwarmingsketel. Het is een voor interpretatie vatbare regel in het afsprakenkader tussen
OCMW en de huurders. Wat zegt de wet? ‘Bij een wettelijke controle verkrijg je een attest voor twee jaar’. Het OCMW
daarentegen legt, ondanks de geldende wetgeving, een jaarlijkse keuring op. De extra kosten zijn echter wel voor de
huurder. Door een duidelijke omschrijving kunnen misverstanden worden uitgesloten.

Vrijetijdspas voor mensen in armoede

De N-VA keurt het reglement ‘vrijetijdspas’ mee goed. Dit reglement wil mensen in armoede via een financiële
stimulans aanmoedigen om deel te namen aan vrijetijdsactiviteiten. Er worden kortingen van 50 procent toegestaan
voor activiteiten van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, daguitstappen door het initiatief buitenschoolse opvang en
een gratis lidmaatschap voor de bibliotheek van Merksplas.

Een hart voor
Merksplas
Ook dit jaar mochten we
weer rekenen op heel wat
voorbijgangers tijdens
onze Valentijnsactie
op 9 februari. Hopelijk
passeert u volgend jaar
weer, zodat we u ook
dan op een chocolaatje
kunnen trakteren.

www.n-va.be/merksplas
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