PERSMEDEDELING
Sp.a-Meise2020 laakt kiezersbedrog vraagt financieel beleid met
visie
Tijdens de laatste gemeenteraad van 2014 werd de begroting en meerjarenplanning van de
gemeente Meise voorgesteld. sp.a-Meise2020 diende niet alleen vast te stellen dat de leden
van het college van Burgemeester en Schepenen geen jota kenden van hun eigen cijfers, doch
dient eveneens vast te stellen dat de financiële toestand van de gemeente slechter en slechter
wordt.
“De gemeente moet van de hogere overheid tegen 2019 een begroting zonder structureel
tekort kunnen voorleggen. Vermits deze vereiste met 7 miljoen euro zou worden gemist, moet
deze meerderheid nog maar eens een van haar verkiezingsbeloftes breken: de gemeentelijke
opcentiemen gaan verhogen van 1000 naar 1.200 hetgeen de komende 5 jaar jaarlijks 1
miljoen euro extra moet opbrengen. Het resterende structureel tekort van 2 miljoen wordt
opgevangen met éénmalige maatregelen nl. de verkoop van gemeentelijk patrimonium
waaronder zelfs de gronden waarop de gemeente haar sociaal woonbeleid eindelijk ging
realiseren. “ aldus Roel Anciaux, gemeenteraadslid sp.a-Meise2020.
“Bovendien weet deze meerderheid van CD&V en N-VA nu al dat haar begroting niet klopt:
het door de hogere overheid gevraagde structureel evenwicht wordt weliswaar nipt gehaald
doch het gemeentebestuur weet nu al dat haar begroting steunt op verkeerde gegevens
vermits er nu reeds geweten is dat er nog zware kosten aankomen waarvoor echter geen
enkele buffer werd voorzien: De factuur verbonden aan de hervorming van de brandweer, de
hervorming van het pensioenstelsel van het gemeentelijk personeel, de kosten van de
restauratie van de kerk van Oppem,… het zijn enkele voorbeelden van dossiers waarvan men
nu reeds weet dat ze straks veel bijkomende kosten met zich mee zullen brengen die terug
zullen leiden tot een structureel tekort maar waar dus op geen enkele manier rekening mee
werd gehouden in de voorliggende cijfers.
De gemeente Meise is een rijke gemeente met een jaarlijks werkingsbudget van ongeveer 28
miljoen euro. Door slecht financieel beleid vanwege het gemeentebestuur heeft deze rijke
gemeente echter een schuldgraad van 114% opgebouwd met een schuldenput van maar liefst
32 miljoen euro. Dit alles ondanks een belastingdruk die aan van de hoogste in België is met
een belastingpercentage van 8,2%. Ondanks de reeds hoge schulden zal onze gemeente de
komende jaren nog eens voor 8,4 miljoen euro nieuwe leningen afsluiten niettegenstaande er
quasi geen nieuwe investeringen worden gedaan door de gemeente.

Ondanks de nieuwe leningen, de verhoogde opcentiemen en de verkoop van ons
gemeentelijke patrimonium zal de schuld in 2019 nog steeds 28 miljoen euro bedragen
hetgeen nog steeds een schuldgraad van 100% zal vertegenwoordigen. Ter informatie: in een
normaal bedrijf streeft men naar een schuldgraad van 33%...
Van enig structureel ingrijpen in het financieel beleid is ondertussen geen sprake: de reeds
sinds begin 2013 aangekondigde personeelsbehoeftestudie werd nog steeds niet uitgevoerd
en wordt nu aangekondigd voor 2015. Het opzet om het personeel slechts met een ratio van
1 op 4 te vervangen, werd nu ook – zonder personeelsbehoeftestudie - afgezwakt naar een
ratio van 1 op 2. De personeelskosten, de grote slokop qua gemeentelijke uitgaven, blijven
ondertussen ook de komende jaren steeds verder en verder aangroeien…
sp.a-Meise2020 moet derhalve vaststellen dat deze CD&V-N-VA meerderheid er maar niet in
slaagt de losgeslagen financiële problemen waarmee de gemeente Meise kampt, te
beheersen. Tekorten kunnen blijkbaar enkel opgevangen worden met forse stijgingen van de
belastingen, éénmalige maatregelen en nog maar eens nieuwe leningen. Ondertussen wordt
er niet meer geïnvesteerd in nieuwe voet- of fietspaden, krijgen de verenigingen nog amper
steun, ligt de gemeente er vuil bij, worden de gronden voorzien voor een eigen gemeentelijke
sociaal woonbeleid verkocht, wordt er niet geïnvesteerd in nieuwe kinderopvang en gaat de
dienstverlening er op achteruit.
Wat ons nog het meest verontrust is de vaststelling dat deze meerderheid geen visie, geen
meerjarenproject heeft voor deze gemeente én ze dit zelfs zonder blikken of blozen
bevestigen: De schepen van financiën Kerremans stelde tijdens de gemeenteraad immers dat
het de gemeentelijke administratie is die de begrotingsplannen opstelt binnen dit
gemeentebestuur en dus niet het college van Burgemeester en Schepenen…
Sp.a-Meise2020 streeft alleszins naar een gemeentebestuur waar de politieke gezagsdragers
een visie ontwikkelen voor hun gemeente en die visie dan vertalen in een begroting en
meerjarenplanning.”
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