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Persbericht:
Begroting 2018:
Ongerechtvaardigde herfinanciering van het Gewest resulterend in het aantekenen van beroep bij
het Grondwettelijk Hof

Tijdens zijn zitting van donderdag 21 december 2017 stemde de Gemeenteraad van SintAgatha-Berchem de begroting 2018.
De voorbereiding van de begroting 2018 was, ook dit jaar, een moeilijke oefening. De
problemen in verband met onze inkomstenbronnen nemen alleen maar toe en wij staan nog
steeds voor een ingewikkelde formule die de demografische groei, het dienstenaanbod, de
kwaliteit van deze en de inkomsten die niet op dezelfde manier evolueren, in evenwicht
moeten houden.
De herfinanciering van de gemeenten door het Gewest had een zekere sereniteit kunnen
brengen, maar de criteria voor de verdeling van meer dan 300 miljoen zorgen ervoor dat de
Gemeente Sint-Agatha-Berchem slechts een klein gedeelte ontvangt dat helemaal niet
overeenkomt met de situatie van ons grondgebied, onze bevolking en de behoeften waaraan
we moeten voldoen.
De totale enveloppe van de ADG is met 11,75% gestegen voor het hele gewest, de dotatie
voor onze gemeente stijgt slechts met 4%. De herfinanciering is dus duidelijk niet eerlijk
verdeeld voor elke gemeente en we merken – bij wijze van voorbeeld- dat in de politiezone
Brussel-West, Sint-Agatha-Berchem de enige gemeente is waarvan het ADG niet eens de
dotatie aan de politiezone dekt.
« We hadden dus geen andere keuze dan een beroep tot nietigverklaring in te dienen bij het
Grondwettelijk Hof tegen bepaalde artikelen van de verordening waarin de criteria voor de
toewijzing van de algemene dotatie aan de gemeenten zijn vastgelegd, die ons duidelijk het
recht op meer dan 3.000.000 euro doen verliezen,» verklaart de Burgemeester Joël Riguelle,
belast met Financiën.

Een voorbeeld: om het criterium “bevolkingsdichtheid” te berekenen houden we rekening
met groene ruimte, begraafplaatsen, geklasseerde sites in alle gemeenten… behalve SintAgatha-Berchem… en allemaal gebaseerd op statistische sectoren van ……1970!
Het is dus op de centiem na, na een zorgvuldige analyse artikel per artikel van de uitgaven dat
de meest realistisch mogelijke beoordeling van de inkomsten en uitgaven van de begroting
2018 afgesloten wordt met een tekort van € 234.803,28 in het boekjaar, met een
totaalresultaat in bonus van € 24.123.23. Met dit budget kunnen we binnen het
onderhandelde financiële plan met het Gewest blijven.
Investeren voor de Berchemnaren van vandaag en morgen
Laten we niet vergeten dat we in 2018 – in het bijzonder – de werken in de Salle des Colonnes
van de Ancienne Brasserie voor de inrichting van ateliers voor kunstenaars, de aankoop van
een terrein voor de bouw van een Nederlandstalige school en zijn studie, en in termen van
wegeninfrastructuur, de studie voor de renovatie van het laatste deel van de GrootBijgaardenstraat tussen de Zeven Sterrenstraat en de Koning Albertlaan, zullen afronden. De
onderhandelingen in het kader van de « concurrentiegerichte dialoog » die de bouw van een
nieuwe Franstalige bibliotheek moet genereren, zijn nog steeds lopende.
Met de openingen van het kinderdagverblijf « Les Chatons » dat 48 nieuwe plaatsen aanbiedt
in de openbare kinderdagverblijven, verdubbelt de gemeente bijna zijn opvangcapaciteit voor
de allerkleinsten om aan een totale capaciteit te komen van 147 plaatsen. Wat betreft de
Nederlandstalige kinderdagverblijven, tellen wij 134 plaatsen in vergelijkbare structuren
waarbij ook een tarief wordt toegepast in functie van de inkomsten van de ouders.
Er moet eveneens worden opgemerkt dat op het gebied van Franstalig basisonderwijs de
gemeente tijdens zijn ambtstermijn haar aanbod met 60% verhoogd heeft.
In 2018 zullen we, net zoals in de voorgaande jaren, activiteiten voor kinderen en
adolescenten blijven ontwikkelen en versterken. Volgend op de ontwikkeling van een ruimte
voor jongeren, zal er in januari 2018 een Jeugdraad worden samengesteld waarin
Berchemnaren van 14 tot 18 jaar zullen worden samengebracht.
Over het algemeen heeft de toename van het aantal kinderen op school en op speelpleinen
geleid tot een toename van het aantal schooltoezichters.
Op sportief gebied, als we de gesubsidieerde constructie van het hockeyterrein en de padel
terreinen in ons nieuw sportcentrum al mogen benadrukken, zal het voetbalveld van de
Bloemkwekerstraat worden aangelegd dankzij de subsidies.

Het leven stimuleren in de gemeente

Wij blijven de lokale handel ondersteunen via, enerzijds, de afwezigheid van specifieke
taksen, en anderzijds de subsidies voor de renovatie van de handelszaken of de installatie
van Tele-police. Het is de bedoeling van het College om de gerichte activiteiten op ons
grondgebied voor te zetten, zowel op het Voorplein als op het Schweitzerplein.
Wat de belastingen betreft wijzen wij er ook op dat de PPI, noch de bijkomende belasting op
onroerend goed voor de Berchemse bevolking niet zal stijgen.
In 2018 wordt een groot deel van het gemeentelijk wagenpark vervangen waarbij vooral zal
worden gelet op de milieuvriendelijkheid van de aangekochte voertuigen. In de loop van
het jaar wordt ook een openbare aanbesteding voor het leasen van elektrische fietsen
uitgeschreven.

Met het oog op een belangrijke maatschappelijke rol zet het OCMW zijn actie voort.

Wat betreft de steun en de sociale acties kan, door de verschuiving van de lasten van de RVA
naar het OCMW en sinds een jaar de uitbreiding van het Geïndividualiseerd Project voor
Maatschappelijke Integratie (GPMI) voor alle steunontvangers ouder dan 25 jaar van een
integratie-inkomen, de taak van het OCMW niet beperkt blijven tot financiële hulp zonder zich
zorgen te maken over de toekomst van deze steunontvangers.
Om deze uitdagingen aan te gaan, zal de nadruk worden gelegd op de cel « Jeugd » in
samenwerking met de sociale en professionele integratiedienst en op een
mentaliteitsverandering zodat de diensten zich op gebied van opleiding en werkgelegenheid
aanpassen aan de eisen van vandaag en morgen. Met betrekking tot de Artikelen 60 werd ons
OCMW op regionaal niveau voor haar inzet voor integratie via de werkgelegenheid erkend.
Deze inspanning zal worden voortgezet en versterkt.
Wat betreft het sociaal beleid voor gezinnen en ouderen zal de opening van een dagcentrum
« Les Hortensias » begin 2018 de ouderen in moeilijkheden in staat stellen om thuis te kunnen
blijven wonen.
Voor mensen met huisvestingsmoeilijkheden zal er in januari een gemeenschapshuis worden
geopend in de Soldatenstraat.

Onze missie is en blijft om tegemoet te komen aan de behoeften en
verwachtingen van onze medeburgers, ons het gemeentebeheer voor te stellen op
menselijk vlak en te vechten zodat het geld geen meester wordt maar een
dienaar.
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