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Persbericht: 

Een begroting 2017 die een perspectief biedt voor concrete projecten  

ten behoeve van alle Berchemnaren  

 
De Gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem heeft tijdens de zitting van 30 november voor de 

begroting 2017 gestemd.  

Toespraak van Dhr J. Riguelle in dit verband : 

“Context 
De gemeente Sint-Agatha-Berchem ontsnapt voor haar begroting 2017 niet aan de algemene 
economische malaise en moet rekening houden met tal van onzekerheden. Zo moet de 
gemeente het hoofd bieden aan diverse ontwikkelingen die een negatieve impact hebben op 
haar financiële gezondheid: ondersteunen van de gewestelijke inspanning in het kader van 
de demografische boom, hervorming  van de pensioenen van de lokale politie, meer en 
meer onzekere inning van de aanvullende belastingen,…terwijl wij vaststellen dat de 
federale overheid beetje bij beetje onze belangrijkste bronnen van inkomsten wegneemt.  
Maatregelen door de taxshift en de impact op onze gemeentelijke financiën zijn hiervan de 
beste voorbeelden. 
 
Een zo realistisch mogelijke beoordeling der ontvangsten en uitgaven heeft bij de afsluiting 
van het begrotingsjaar tot een resultaat geleid met een mali van 47.750€  met 100% van de 
regionale financiering voor het verbeteren van de budgettaire situatie. Dit resultaat brengt 
ons in lijn met het voorziene budgetplan van de gemeente. 
 
  
Essentiële uitgaven, een stijging van de kosten, maar een perfecte beheersing van de 
schuld 
Gezien de bijzondere context van de bevolkingsgroei, worden we geconfronteerd met een 
constante vraag aan openbare dienstverlening en dus geconfronteerd met grote 
investeringsuitgaven, maar die nodig zijn voor de Berchemnaren. 
 
Vergeet niet dat wij ook de voormalige BNB hebben verworven om er een ambitieus 
recreatiecentrum in de gemeente van te maken en dat er een nieuwe school (kosten 
exclusief subsidie € 2.400.000) werd gebouwd voor de opvang van 340 extra leerlingen, 
zonder de uitbatingskosten te rekenen die oplopen tot meer dan € 350.0000 per jaar 
exclusief gesubsidieerde medewerkers. Er komt eveneens een nieuw gemeentelijk 
kinderdagverblijf (kosten zonder subsidie van € 600.000), voor 48 bijkomende kinderen. 
 
Dit alles heeft een prijs en weegt op de schuldenlast, maar we kunnen waarnemen dat we 
deze schuld aankunnen aangezien de rente-uitgaven geleidelijk afnemen en dat we vooral 
het kapitaal afbetalen. Merk ook op dat als gevolg van het verschil tussen de oude en 



 
 

nieuwe leningen, die de nieuwe projecten in 2017 zullen kunnen financieren, wij onze schuld 
hebben kunnen verminderen met meer dan een miljoen euro. 
 
  
Blijven investeren in het gebied van dienstverlening aan de bevolking en aan het samen-
leven 
Als we in 2017 zullen doorgaan met het ondersteunen van onze ambitieuze investeringen, 
zullen we blijven investeren in het onderwijs, cultuur, sport en urbanisme. In de 
buitengewone begroting wordt rekening gehouden met de bouw van een nieuwe 
Nederlandstalige basisschool, vervanging van het ventilatiesysteem en thermische en 
akoestische isolatie van het recreatiecentrum, de renovatie van het Pirsoul park, het creëren 
van een lokale infrastructuur op het terrein van de Bloemkwekersstraat, de heraanleg van de 
Groendreef en de renovatie van de boerderij Pie Konijn. 
  
We zijn ons ervan bewust dat, gezien de budgettaire situatie, we moesten inboeten op de 
investeringen in de wegeninfrastructuur, maar het is duidelijk dat dit ons niet zal 
tegenhouden met de gedeeltelijke renovatie van de straten Openveld / Strijdersstraat 
evenals de Tuinbouwstraat en de Serrestraat. Het asfalteren van een deel van de 
Soldatenstraat en de Maricollendreef zijn eveneens voorzien in 2017. Deze werken werden 
trouwens al ingeschreven in het budget 2016. Het zal u niet ontgaan zijn dat in het driejarig 
investeringsprogramma 2016-2018, onder meer, de renovatie van een deel van de 
 Wilderstraat en renovatie van de voetpaden van de Klissenlaan zijn opgenomen. 
 
Beheersen van de personeelskosten en afnemende operationele kosten  
In termen van personeel telt onze administratie voor een bevolking van 24.176 inwoners op 
01/01/2016 249,66 full-time personeelsleden, hetgeen ons in de laagste ratio situeert in   
vergelijking met andere gemeenten. 
 
Teneinde in te spelen op nieuwe maatschappelijke uitdagingen ondervonden door de 
bevolking en de kwaliteit van onze gastvrijheid naar onze burgers voort te zetten, ook al zijn 
de personeelskosten momenteel onder controle en verlagen onze operationele kosten, en 
werden er nieuwe diensten geopend voor de bevolking, zal de demografische evolutie in 
onze gemeente ons waarschijnlijk verplichten het huidige kader te herzien. Bijvoorbeeld, de 
nieuwe school Lila vereist nog steeds aanwervingen van toezicht- en onderhoudspersoneel, 
evenals administratief personeel om de dossiers van honderden nieuwe leerlingen te 
beheren. Eén van de projecten waarbij het ook nodig is om personeel aan te werven, is het 
nieuwe kinderdagverblijf Les Chatons, de nieuwe Nederlandstalige school of de nieuwe 
Franstalige bibliotheek op de hoek van de Soldatenstraat en het Victor Guns plein. 
 
Er moeten dus creatieve oplossingen worden gevonden en onder deze zullen we 
bijvoorbeeld doorgaan met de invoering van synergiën tussen de diensten van het OCMW en 
de gemeente om schaalvoordelen (IT, HR, aankoop) te bereiken. Wat betreft het OCMW,  
deze neemt deel aan de collectieve inspanning om de operationele kosten te verminderen, 
en toch tegelijkertijd zich de middelen te verschaffen voor een dynamisch beleidsinstrument 
en de zorg voor de kansarmen. 
 
 



 
 

 
Ten slotte in termen van overdrachten, mogen we onze belangrijke bijdrage aan de 
politiezone niet vergeten, die we ondersteunen door middel van een financiële bijdrage van 
€ 5.500.000, lang niet gedekt door de regionale subsidie aan gemeenten en nog minder door 
de federale overheid. 
 
U heeft het goed begrepen dat, ondanks de beperkte financiële middelen en groeiende 
demografische uitdagingen, cultureel en sociaal, we verstandige keuzes moeten maken 
ingaande de essentie van onze missies en zullen moeten innoveren om aan de behoeften 
van deze burgers te voldoen. Hoe dan ook kan de gemeente Sint-Agatha-Berchem met 
ambitie en sereniteit het jaar 2017 starten, met inachtneming van een financieel evenwicht 
ons opgelegd door het Gewest, en aan de behoeften van haar burgers voldoen zonder hen 
enige aanvullende bijdrage te vragen. Wij benadrukken dat er ook dit jaar geen verhoging 
van de Personenbelasting zal zijn, noch een aanvullende belasting op de onroerende 
voorheffing voor Berchemse bevolking. 
 
Verder kijken we nieuwsgierig uit naar de evolutie van de gunningscriteria voor de toewijzing 
van dotatie aan de gemeenten en de hulp van 10 miljoen euro steun aan de politie zones, 
beloofd door de Regionale regering.” 
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