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Gemeentelijke begroting 2019 (gestemd op de gemeenteraad van 24 april):

Twee hoofdlijnen, vier uitdagingen
Een evenwichtsoefening
Meer nog dan enig ander jaar was de voorbereiding van de begroting een moeilijke
evenwichtsoefening. Oorzaak zijn het gebrek aan middelen die via de algemene dotatie aan de
gemeenten ter beschikking worden gesteld (een stijging van amper 350.000 euro), de taxshift (die voor
de gemeente resulteert in 800.000 euro minder inkomsten), maar ook nieuwe lasten die op het OCMW
wegen (+/- 900.000 euro) als gevolg van de uitsluiting uit de werkloosheid van heel wat medeburgers
die vervolgens bij het OCMW aankloppen en de toename van het aantal leefloon-en equivalent
leefloongerechtigden. En dan zijn er nog de baremieke evoluties en de jaarlijkse inflatie.
Het is dan ook dankzij een heel strikt beheer dat de meest realistische schatting van de inkomsten en
uitgaven van de begroting 2019 afgesloten wordt met een winst van 707,25 € voor het huidige
boekjaar, met een positief algemeen resultaat van 28.726,66 €. Een begroting die kadert in het
financiële plan dat met het Gewest onderhandeld werd.

Ambitieuze doelstellingen, een bereidheid om te dienen
« Ondanks al die perikelen waarop wij geen vat hebben, zijn we er toch in geslaagd een oriëntatienota
op te stellen met voor deze legislatuur ambitieuze doelstellingen. Herinneren we er even aan dat onze
gemeente volop in ontwikkeling is en het hoofd moet bieden aan diverse uitdagingen die met name het
gevolg zijn van een uitgesproken bevolkingsevolutie,» benadrukt de Burgemeester.

Twee hoofdlijnen: het behoud van een hoge levenskwaliteit in Sint-Agatha-Berchem en het
creëren van de omstandigheden voor een "samenleven met hoge menselijke waarden”, dit
alles rond vier types uitdagingen:
Uitdagingen wat betreft de kwaliteit van onze openbare ruimte, de veiligheid, de netheid, de
levendigheid en de leefomgeving
Op het gebied van veiligheid wordt het netwerk van bewakingscamera's in de openbare ruimte
vervolledigd. De nadruk wordt gelegd op de geïntegreerde strijd tegen overlast (preventiecampagnes
rond openbare netheid, High Impact Operations, opleiden van gemeenschapswachten, aanwerven van
een tweede straathoekwerker, ...). We versterken ook het concept proximity policing op het terrein
via het verhogen van het aantal personeelsleden in onze lokale afdeling.
Wat betreft de milieuproblematiek, ontwikkelen we, in het verlengde van het Agenda 21 project, een
"klimaatplan” om onze ecologische voetafdruk te verkleinen zodat Sint-Agatha-Berchem kan
uitgroeien tot een duurzame gemeente in transitie op alle niveaus (water, afval, voeding, energie,
groene ruimten, lage-emissiezones, ...).

Op het gebied van mobiliteit willen we de zachte mobiliteit en de intermodaliteit van de
transportmiddelen aanmoedigen om zo een evenwichtig samenleven en de veiligheid van deze
verschillende mobiliteiten in de openbare ruimte te verzekeren.

Uitdagingen in termen van maatschappelijke cohesie en “samen leven”.
Leven in gemeenschap betekent ook dat we een bepaald aantal waarden en regels delen, dat we elkaar
respecteren, en solidair zijn met elkaar. De gemeente moet aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor alle
lagen van de bevolking.
Wat betreft jeugdwerking, moeten we het jeugdbeleid dat in de 6 afgelopen jaren in de steigers werd
gezet voorzetten en versterken. In het kader van het Franstalige jeugdhuis, waarvan we onlangs de
basis hebben gelegd, ontwikkelen we een breed en gediversifieerd aanbod aan activiteiten voor
jongeren van 12 tot 26 jaar. Er worden ook concrete initiatieven uitgerold om hen te helpen bij hun
zelfontplooiing en de ontwikkeling van hun verantwoordelijkheidsgevoel en om hun stem te laten
horen.
Wat betreft werkgelegenheidzorgen zullen publiek-particuliere partnerschappen geactiveerd worden
om banen toegankelijk te maken voor alle leeftijdsgroepen, met bijzondere aandacht voor jongeren
en hun opleiding.

Ter afsluiting, een uitdaging qua informeren en actief participeren vanwege de burger
Wat betreft communicatie ontwikkelen en updaten we de bestaande informatietools om de burger
vlot en makkelijk toegang te verschaffen tot het nieuws uit de gemeente in al zijn mogelijke vormen:
toegang tot documenten via het e-loket bevorderen zodat de burger zijn administratieve formaliteiten
langs die weg vlot kan afhandelen.
Op het vlak van actieve participatie stimuleren we enerzijds projecten die samen met de bewoners
in de steigers worden gezet, met partnerschappen, uitgaande van de wijken, en willen we anderzijds
een nieuwe impuls geven aan de werking van het Huis van Participatie als hoofdrolspeler in het
stimuleren van een actieve participatie van de inwoners (steun aan buurtacties, faciliteren van
constructieve debatten rond vragen, projecten, realisaties, ...).

De uitdaging op het vlak van infrastructuur en diensten die gelijke tred moeten houden met de
groei van onze bevolking.
Wat betreft kinderopvangplannen nieuwe opvangplaatsen in crèches die via subsidies of in het kader
van een partnerschap zullen uitgewerkt worden.
Wat betreft onderwijs zullen we verder in onze schoolinfrastructuren investeren om ze te renoveren
en moderniseren. De begeleiding na de lessen zal tevens versterkt worden.
Het volledige begeleidend document is beschikbaar op de website van de gemeente:
www.berchem.brussels.
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