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BEERSE-VLIMMEREN
PERSONENBELASTING DAALT NAAR LAAGSTE NIVEAU IN DE REGIO
1,1 miljoen euro doorvoeren. Het jaar
2013 werd mede daardoor afgerond met
een positief saldo.

NIEUWE FACTOREN MAKEN
BELASTINGHERVORMING NODIG

De N-VA zorgt voor een gezonde
ﬁnanciële situatie in de gemeente
om uw welzijn en welvaart te
garanderen.
Met de N-VA aan het roer van de
gemeente worden de belastingen grondig hervormd. Dat is nodig om onze
gemeente te laten groeien en uw welvaart en welzijn te garanderen. Een van
de maatregelen die we nemen is een daling van de personenbelasting van 6,5
naar 6,2 procent.

V.U.: Marc Smans - Den Abt 71 - 2340 Beerse - beerse@n-va.be

BESPARING OP GEMEENTELIJKE
UITGAVEN
Aan het begin van deze legislatuur was
het voor ons een grote uitdaging om met
beperkte financiële middelen een programma uit te tekenen. Voldoende blijven investeren in uw toekomst was
daarbij ons hoofddoel. Maar met een
financieel tekort uit de vorige legislatuur
was dat niet makkelijk.
Door het uitgavebeleid van de gemeente
te stroomlijnen, kunnen we alvast een
gemiddelde jaarlijkse besparing van

Begin 2014 raakten echter een aantal
externe factoren bekend, die ons eerder
uitgetekende programma grondig verstoorden. Zo kost de brandweerhervorming, die de vorige federale regering
doorvoerde, de burger meer geld voor
evenveel dienstverlening, stijgen de pensioenkosten bij de politie en dalen de
Vlaamse subsidies voor de GESCO's (gesubsidieerde contractuelen).
We hadden beloofd om de belastingen
gelijk te houden. Maar op zulke beslissingen van bovenuit hebben we geen vat.
Niettemin zien we dit als een stimulans
om een nieuw financieel plan uit te tekenen, zonder te moeten inboeten op investeringen voor de toekomst van onze
gemeente.

2. De belasting op bedrijfsruimten wordt
afgeschaft. Een ondernemer wordt,
buiten de standaard roerende voorheffing, dus niet extra belast. Deze belasting moesten we zelf innen en dit
zorgde voor veel papierwerk, door
deze te schrappen kunnen maken we
dus ook hier weer kosten besparen.
3. Om bovenstaande maatregel te compenseren verhoogt Beerse-Vlimmeren
wel de de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 1 200 naar 1 390
per jaar. Daarmee zit de gemeente nog
altijd onder het Vlaamse gemiddelde
van 1 397 opcentiemen. Bedrijven betalen zo 140 000 euro meer dan in de huidige belastingregeling.
4. De aanvullende personenbelasting zal
dalen van 6,5 naar 6,2 procent. Zo
wordt de belasting op arbeid verlaagd
en licht verschoven naar eigendom.
Een gezin met een gemiddeld inkomen
en eigendom zal ongeveer 55 euro per
jaar minder betalen.

VIER CONCRETE WIJZIGINGEN
Daarom waren we verplicht ook de inkomstenkant van het budget onder de
loep te nemen. Een belastinghervorming
drong zich op. Die bestaat uit vier grote
elementen:
1. We voeren een belasting in op nietgeadresseerd drukwerk met handelskarakter. Binnen de Stadsregio Turnhout volgen we hiermee het voorbeeld
van andere gemeenten.

Met deze veranderingen en de geplande
investeringen zorgen we voor een gezonde financiële situatie in onze
gemeente. Bijhorende investeringen in de
toekomst zullen
zorgen voor een
structurele besparing op lange termijn.

Op 18 december 2014 stapte voormalig gemeenteraadslid Willy Bollansée uit het
leven. Willy, echtgenoot van Magd, werd 67 jaar. We gedenken hem met een traan
en een glimlach en zijn dankbaar dat hij deel uitmaakte van onze N-VA-familie.

www.n-va.be/beerse

HANS LUYCKX
Gemeenteraadslid

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Financiën OCMW zitten op schema
dit niet zo te nuanceren en zo de mensen op te hitsen. Dit is voorbarig gebleken.

Bijna 770 000 euro vrijgemaakt bij
OCMW zelf

Het OCMW investeert met een
warm hart in het Kleinschalig
Woonproject voor
Dementerenden.
Voor het Kleinschalig Woonproject
voor Dementerenden, waaraan er een
grote behoefte is in onze gemeente,
moest het OCMW ongeveer 2 miljoen
euro voorzien in het meerjarenplan.
Door de afbouw van schulden in de
periode 2013-20015 zouden we 1,3
miljoen euro kunnen lenen voor dit
project. De overige 700 000 euro
wordt gevonden binnen de eigen
OCMW-werking.
Omdat de cijfers in het meerjarenplan
concreet moesten zijn, was de verkoop
van de gronden aan de Schutsboom ingeschreven. Voor ons is dit echter altijd
de laatste mogelijke optie geweest. Wij
waren ervan overtuigd dat we dit anders konden realiseren. De oppositie in
de gemeenteraad vond het nodig om

Wij kunnen met trots zeggen dat we in
2013 en 2014 een totaal van 769 626
euro aan reserves hebben kunnen vrijmaken om te gebruiken voor dit project. De reden hiervoor is dat we de
voorbije jaren elke euro tweemaal omdraaiden alvorens we hem uitgaven.
Voor elke mogelijke investering gingen
we tot in de kleinste puntjes na hoe we
de middelen zo goed mogelijk konden
inzetten.
Dit is niet enkel onze verdienste. Wij
kregen hierbij veel steun van het
OCMW-personeel. Ook zij dachten actief na over de inzet van middelen en
dus droegen zij evenzeer bij aan het
goede resultaat dat we hebben neergezet. Wij willen het personeel hiervoor
uitdrukkelijk bedanken.

Gemeente staat borg voor lening
van 1,3 miljoen
Ondertussen hebben we ook de mogelijkheden onderzocht voor de lening
van 1,3 miljoen. Door samenwerking

met de gemeente kunnen we hier immers ook nog besparen. We gaan deze
lening dus niet zelf bij de bank aan,
maar gaan via de gemeente lenen.
Doordat zij ook andere leningen hebben lopen, staan we immers sterker
aan de onderhandelingstafel om een
betere rentevoet te verkrijgen.
Hierdoor kunnen we ook de aanwezige gelden op de rekening beter gebruiken. Geld lenen dat bij de
gemeente op de rekening staat, is immers niet nodig. Het klinkt allemaal
logisch, maar toch is het de eerste keer
dat dit binnen onze gemeente gebeurt.
Buiten de hokjes denken zorgt voor
een kostenbesparing.
Ook in 2015 gaan we elke euro twee
keer omdraaien voor we hem uitgeven. Zo zorgen
we ervoor dat
we misschien
zelfs minder
moeten opnemen dan voorzien.
BART SMANS
OCMW-raadslid

Wist je dat …
… twee leden van Groen, die bij de gemeenteraadsverkiezingen opkwamen en die
stemrecht hebben in de milieuraad, voor de Nieuwe Dreef hebben gestemd en niet voor
de Parallelweg?
… er op de politieraad van 16 februari nog maar eens gesteld werd dat veel gestolen
fietsen niet kunnen worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar? Bij deze
nogmaals een oproep: laat je fiets graveren! Het heeft wel degelijk nut.
… geen enkele mandataris van de N-VA en BEERSEplus tijdens deze legislatuur ook
maar één onkostennota binnenbrengt op de gemeente? Het was ooit anders …
… ons nieuw gemeentelijk magazijn 'De Loods' deelneemt aan de openbedrijvendag
van 29 maart?
… het gemeentebestuur een permanente laad- en loszone heeft afgebakend in de
Lindenlaan voor de Post? We hopen op die manier de veiligheid te verhogen in het
dorpscentrum.

beerse@n-va.be

Wie beleid voert, moet weloverwogen keuzes durven maken
In 2014 besloot de gemeenteraad om de nieuwe oeververbinding aan de Nieuwe Dreef te realiseren. In een dossier
dat al heel veel jaren loopt, werd eindelijk een beslissing
genomen. Het was geen gemakkelijke keuze, die sommige mensen ontgoochelde, maar een gemeentebestuur
moet verantwoordelijkheid durven nemen en moeilijke
knopen daadkrachtig doorhakken. Ook in 2015 is dat het
geval, nu we moeten beslissen over hetzij een nieuw administratief centrum, hetzij een verbouwing van het bestaande gemeentehuis.
Het vorige schepencollege startte een dossier op voor de renovatie en uitbreiding van het bestaande gemeentehuis.
Hierbij werd een uitbreiding (nieuwbouw) voorzien waarbij van de ingang naar het park toe de helft van het huidige
volume zou bijgebouwd worden. Hier zou plaats zijn voor
onder meer een trouwzaal, een receptieruimte met refter en
een nieuwe raadszaal.

Samensmelting OCMW en gemeente maakt herdachte
aanpak nodig
Ondertussen zijn er heel wat nieuwe elementen naar voren
gekomen die verse eisen opleggen aan de besturen. Zo worden de gemeenten door de Vlaamse Regering verplicht om
vanaf 2019 de diensten van het OCMW en van de gemeente
samen te voegen. In samenspraak met de medewerkers van
zowel het OCMW als van de gemeente wordt gezocht naar
de beste manier om aan deze nieuwe doelstellingen en verwachtingen te voldoen. Zo kunnen we u, de burgers van
onze gemeente, een goede dienstverlening blijven aanbieden.
De samensmelting van OCMW en gemeente willen wij te
baat nemen om nog meer diensten zoals de bibliotheek, de
politie, de musea en eventueel de kinderopvang onder te
brengen in een gemeenschappelijk gebouw in het centrum
van onze gemeente. Eens te meer is betere dienstverlening
het doel.

Een van de opdrachten van de trajectbegeleider bestaat er
in om een combinatie te vinden tussen een nieuw gemeentelijk gebouw in het park en een park dat uitnodigt om te
wandelen, te verpozen en rond te kijken.

Alle diensten in één gebouw: efﬁciënt en duurzaam
Een uitbreiding van het bestaande gemeentehuis zorgt niet
voor een besparing van de werkingskosten. Wat men door
de renovatie van het oude gedeelte zou besparen, zou extra
uitgaven voor onderhoud en verwarming van het bijgebouwde gedeelte met zich meebrengen.

De plannen voor de verbouwing van het
gemeentehuis maken misschien best plaats voor
de bouw van een nieuw administratief centrum.
Wanneer we echter diverse diensten samenbrengen in één
nieuw gebouw (energiezuinig en duurzaam) dan dalen de
algemene kosten sterk. Dit alleen al is een serieuze besparing op de werkingskosten. Denk maar aan de besparingen
die dit zou opleveren voor de verwarming en het onderhoud en gebruik van gemeenschappelijke ruimten zoals het
onthaal, de toiletten, de refter of het poetslokaal.
Binnen de gemeentelijke meerjarenplanning die we begin 2013 (of
was het 2014?) neerlegden, is het
nodige budget voorzien voor de
bouw van een nieuw administratief centrum. Dit moet streng bewaakt worden zodat er geen extra
lasten komen voor de burger.
Daarom nemen we ook onze tijd
voor dit project: opdat we de
goede keuzes maken.

MARC SMANS
Burgemeester

Lid worden? Dat kan!
N-VA Beerse-Vlimmeren maakt deel uit van de snelst groeiende politieke partij in
Vlaanderen, met al meer dan 40 000 leden.
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten horen in een partij die
weegt op het beleid? Wilt u mee inspraak hebben in het gevoerde beleid in Beerse en
Vlimmeren? Een N-VA-lidmaatschap biedt u de mogelijkheid tot een open en directe
dialoog met de partij.
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per jaar voor het eerste gezinslid. De overige
gezinsleden op hetzelfde adres kunnen bijlid worden voor 2,5 euro.
Jongeren tot en met 30 jaar betalen 5 euro lidgeld per jaar.
Voor meer informatie, neem contact op met ons via beerse@n-va.be

www.n-va.be/beerse

Doen wat
we moeten
n
doen
De kracht vvan
an
verandering is de
motor vvan
an vooruitgang.
g
Zijjn alle hervormingen die de federale regering en de Vlaamse regering doorvoeren aangenaam of gemakkelijk?
Neen, dat stekeen we ook niet onder stoelen of banken. Maar ze ziijjn broodnodig.
De N-V
VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kiinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kl
kleinkinderen niet gehyypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.

Daarom voeren we de grootste sanering ooit
oit doorr. Dat vraagt een inspanning van iedere burgerr, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenoverr. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:

€

2018

We
We laten de
belastingen dalen

We
We maken de ooverheid
verheid
slanker en efﬁciënter

W
Wee brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We
We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
Deze regering heeft slechtts één doel: onze welvaart verzekeeren. Niet door sociale afbraak, zoals onze politieke
tegenstanders en de vakbonden stellen, maar door sociale renovatie.
We vragen inspanningen van werkenden én werkzoekenden, werkn
nemers én werkgevers, ook van de grote
vermogens. Maar alleen als we samen aan hetzelffd
de zeel trekkeen, met vereende kracht onze schouders onder de
economie zetten, ku
unnen we orde op zaken stellen, jobs creëren. Daarmee verzeker
e t u ieders welvaart en uw sociale
zekeerheid, vandaag en morgen.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.



J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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