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MERKSPLAS

 

Gemeente houdt zich niet aan 
zelfopgelegd besparingsplan

www.n-va.be/merksplas
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Als fiere inwoner van onze land-
bouwgemeente probeer ik steeds 
mijn boerenverstand te gebruiken. 
Met die instelling ijverde ik onlangs 
in het Vlaams Parlement voor meer 
aandacht voor zorgboerderijen, die 
mensen uit kwetsbare groepen 
opvangen en betrekken bij de dag-
dagelijkse activiteiten. 

Mijn collega’s en ik pleiten voor 
overleg tussen de ministers van 
Landbouw en van Welzijn en voor 
een soepelere subsidieregeling.  
De Vlaamse Regering subsidieert 
deze boerderijen nu met veertig euro 
per dag, ongeacht het aantal gasten. 
Daarbij ligt de nadruk echter al te 
vaak op het brutobedrijfsresultaat 
van de land- en tuinbouwactivitei-
ten. Hierdoor zijn er zorgboerderijen 
die wekelijks tientallen mensen met 
een beperking opvangen, maar daar 
geen financiële ondersteuning voor 
ontvangen.

De minister van Welzijn reageerde 
alvast positief op mijn vraag om via 
het nieuwe systeem van persoons-
volgende financiering ondersteuning 
bij zorgboerderijen in te kopen. Ik 
hou jullie op de hoogte!

BESTE SPETSER

Tine van der Vloet
Vlaams Parlementslid

Begin 2014 stelde de gemeente een 
besparingstraject op. Merksplas zou 
gedurende twee jaar vijf procent 
besparen op de eigen werking. Al 
in december 2014 wees de N-VA het 
college op een stijging van de kosten 
voor deze post. Nu de definitieve 
jaarrekening voorligt, geven de 
cijfers ons gelijk.   Een kostenstijging 
is geen besparing: daar kan niemand 
omheen.

In 2014 werd er iets meer dan twee 
procent bespaard. Het college had het 
over onvoorziene meerkosten die ertoe 
leidden dat de vooropgestelde vijf pro-
cent niet gehaald werd. Welke kosten 
dit dan waren, daarop volgde geen 
duidelijk antwoord. De schepenen 
hebben dus geen zicht op wat er finan-
cieel in hun departement gebeurt. Dat 

maakt een correcte interpretatie van 
de resultaten bijzonder moeilijk. 

Omdat de gemeente vorig jaar slechts 
twee procent bespaarde, zal Merksplas 
in 2015 geen vijf, maar acht procent 
moeten snoeien in het werkingsbud-
get. Het gaat over een bedrag van 
bijna 155 000 euro. Dat het college niet 
ongerust is over deze bijkomende  
besparingsoefening, baart ons nog 
extra zorgen. 

Zoals u wel kan begrijpen, konden 
we de jaarrekening dus niet goed-
keuren. Hopelijk zullen de schepenen 
hun kennis over hun eigen budgetten 
bijschaven en worden de beoogde 
besparingen alsnog behaald.

Lees onze bedenkingen bij het 
meerjarenplan op pagina 2.

Gouverneur tikt schepencollege op de vingers
Tijdens de gemeenteraad van februari besloot het schepencollege een agendapunt 
nog fundamenteel te wijzigen, zonder hiervoor de voorziene procedure te volgen. 
De N-VA-fractie diende hierop een klacht in bij de Antwerpse gouverneur.  
Zij geeft onze partij nu overschot van gelijk. Een flinke blaam voor het schepen-
college in Merksplas is het gevolg. “We gaan ervan uit dat het schepencollege  
in de toekomst correct de procedures volgt”, verklaart N-VA Merksplas.  
“Dat moet de transparantie en de democratie in de gemeenteraad  
ten goede komen.”



Wist je dat …
… de gemeentelijke bibliotheek van Merksplas een inleverbus krijgt? Op deze 
manier kan je ook buiten de openingsuren je boeken eenvoudig binnenbrengen. 

… er aan de ruilverkaveling Zondereigen vier nieuwe rustpunten in Merksplas 
komen? De rustpunten worden ingeplant aan de Witte Kei, de Heikant (aan de 
cabine), de Ginhovense Brug en Het Moer (Bergske). De rustplekken worden 
voorzien van de nodige banken, tafels en groen.

Vlaams minister van Armoede-
bestrijding Liesbeth Homans 
lanceert een projectoproep om ge-
zonde en betaalbare maaltijden te 
voorzien voor gezinnen die het wat 
moeilijker hebben. N-VA Merks-
plas bracht dit voorstel meteen op 
de OCMW-raad. Maar de meerder-
heid ging niet mee in dit sociaal 
relevante verhaal.

De maatregel kadert in de strijd 
tegen kinderarmoede en promoot 
tegelijkertijd gezonde voeding voor 
kinderen. De subsidie die Vlaan-
deren aanbiedt, is bedoeld om 
maaltijden aan kinderen te kunnen 

bieden tegen een tarief van één 
euro. Gekoppeld aan gezinsonder-
steuning, kunnen we zo inzetten 
op een structurele maatregel in de 
bestrijding van armoede.

Omdat het lokale bestuur armoede 
vaak als eerste opmerkt, moet zij als 
lokale regisseur haar verantwoor-
delijkheid nemen. Bij monde van 
OCMW-raadslid Hugo Cornelis 
bracht de N-VA deze projectoproep 
dan ook op de OCMW-raad van 
18 augustus. We zagen bovendien 
mogelijkheden op deze 1-euromaal-
tijden te integreren in de welzijns-
schakel ‘De Oversteek’. De voorzit-
ter nam akte van dit voorstel, maar 

besloot om hier niet op in te gaan. 
Het zou volgens hem niet haalbaar 
zijn omdat hier extra personeel 
(kok) en infrastructuur nodig is.

Dat dit project minder haalbaar is 
voor kleine gemeenten dan voor 
grote steden kan N-VA Merksplas 
niet ontkennen. We vinden het wel 
jammer dat het voorstel afgekeurd 
wordt zonder enig overleg met 
eventuele vrijwilligers of ‘De Over-
steek’. Een gezamenlijk eetmoment, 
bijvoorbeeld één keer per week, 
voor jonge gezinnen lijkt ons bij-
voorbeeld wel degelijk een haalbaar 
project.

www.n-va.be/merksplas merksplas@n-va.be

VEEL VAAGHEID, WEINIG CONCRETE CIJFERS
Zo werd nagenoeg elke budgetwijziging op  
dezelfde manier beargumenteerd, met het 
vage ‘verschuiving naar aanleiding van 
budgetcontrole’. Het college bleek 
ook veel te vaak uit te gaan van 
veronderstellingen in plaats 
van feiten aan te halen voor de 
noodzaak van de wijzigingen.

Verder vonden we een ver-
lies van 2,6 miljoen euro bij 
het uitvoeringsbudget iets te 
veel, ook al blijft het eindcijfer, 
het zogenaamde ‘resultaat op 
kasbasis’, door de afschrijving 
van de eerste fase van de Kolonie 
onder controle. We volgen dit op 
de voet, want volgens ons staan 
de financiën van de gemeente 
hierdoor toch onder druk. 

OOG VOOR DE TOEKOMST?
De investeringen worden volgens ons dan weer on-

derschat. Zo staan er na 2015 geen investeringen 
meer gepland voor de technische dienst. 

Het college acht het niet nodig om een 
soort spaarpot aan te leggen met oog 

op de toekomst. Uiteindelijk zal het 
budget hierdoor toch onder druk 
komen te staan.

De N-VA gelooft bovendien in 
het principe dat de lokale over-
heid in staat moet zijn op één 
pagina weer te geven waar de 

budgetten vandaan komen en 
waar ze naartoe gaan. Het college 

vindt dat haar communicatie hier-
over al transparant genoeg is en zal 

het concept dus niet toepassen op onze 
gemeente. Nochtans vinden wij dat hoe 
meer transparantie er is, hoe beter dat is 
voor u, de burger.

Tijdens de gemeenteraad van juni lag het meerjarenplan 2014-2019 op tafel, inclusief de budgetten die  
daarmee samengaan. Omdat het schepencollege met een gebrekkige uitleg voor de dag kwam, kon  
N-VA Merksplas geen van beide goedkeuren.

Meerjarenplan roept heel wat vragen op

1-euromaaltijden: 
gemeente stapt niet mee in sociale maatregel

Een transparanter budget en beleid: 

daar hamert de N-VA op bij het  

schepencollege.

Veel volk op N-VA-ontbijt
Op 31 mei organiseerden we ons eerste ‘ontbijt met N-VA Merksplas’ De sfeer zat er al snel in dankzij 
alle vrijwilligers en bezoekers. Een honderdtal gasten schoof aan voor het ontbijt.

We bedanken iedereen voor het samenzijn. Jij komt volgend jaar toch ook?

Op de Vlaamse Feestdag vond naar jaarlijkse gewoonte onze  
11 juli-activiteit plaats. Eens te meer mochten we rekenen op 
een talrijke opkomst van leden en sympathisanten. 

Het ‘Vlaamsche Leeuwbier’ mocht uiteraard niet ontbreken.  
We willen iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid 
en zien jullie graag volgend jaar terug!

Lees het volledige verslag van de gemeenteraad op www.n-va.be/merksplas.

N-VA maakte gezellige boel van 11 juli



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten 
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

Negatieve beslissing
=

Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:


