16-11-2014

Het Nieuwsblad

Na betalend busvervoer worden ook de kosten van warme maaltijden fors
opgetrokken - 14/06/2013
Meise - Na betalend busvervoer worden ook de kosten van warme maaltijden fors opgetrokken.
Dat meldt raadslid Roel Anciaux (spa-Meise 2020) die boos reageert.
Oppositieraadslid Roel Anciaux (spa-Meise2020) haalt uit: 'Nadat het nieuwe gemeentebestuur
van Meise tijdens de gemeenteraad van April reeds het busvervoer voor leerlingen betalend had
gemaakt (van gratis naar tot 150€ per jaar) maakten CD&V en N-VA tijdens de gemeenteraad
van Juni nu ook de warme maaltijden voor de schoolgaande kinderen fiks duurder.'
'Het wordt stilaan duidelijk wie de rekening mag betalen voor het jarenlang financieel wanbeheer
van de gemeentelijke financiën in Meise. De ouders van schoolgaande kinderen', aldus Roel
Anciaux (sp.a-Meise2020).
'Een warme maaltijd voor de leerlingen van de lagere school gaat van 3,58 € naar 5 € per
maaltijd. De kleuters zullen straks 4 € betalen i.p.v. de huidige 1,88 €. Concreet wil dit zeggen
dat een doorsnee gezin met 2 kinderen van 6 en 4 jaar dat vandaag 698,88 € betaalt voor
busvervoer en een warme middagmaaltijd, na de recente verhogingen door CD&V en N-VA
maar liefst 1.427 € zal moeten betalen. Dit is meer dan een verdubbeling'.
“De inwoners van Meise dragen met 8,2% gemeentebelasting de 4de hoogste gemeentebelasting
van ons land. Daarvoor mogen ze iets in ruil terugkrijgen. De huidige meerderheid zegt dat ze de
gemeentelijke schuld van 31 miljoen € willen afbouwen zonder een belastingverhoging maar laat
de ouders van schoolgaande kinderen wel opeens het dubbel betalen voor dezelfde
dienstverlening. Bovendien worden deze verhogingen ingevoerd zonder enige sociale correctie.
Ook sp.a-Meise2020 wenst dat de schuldenput (31 miljoen €) van de gemeente Meise wordt
aangepakt maar vraagt dienaangaande structurele maatregelen, geen verkapte
belastingverhogingen ten laste van de inwoners van de gemeente', zegt Anciaux kwaad.
Meise moet net als de meeste andere gemeenten in Vlaanderen fors besparen, en zoekt op alle
departementen mogelijkheden om te besparen.
jorisherpol

http://www.nieuwsblad.be/article/printarticle.aspx?articleid=BLJHE_20130614_002

1/1

