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2630 Aartselaar

Onze toekomst
gehypothekeerd?
Voor veel inwoners is Aartselaar een aangenaam dorp om te vertoeven. Op de koop toe
betalen we zeer lage belastingen: de personenbelasting bedraagt 4 procent en op de
onroerende voorheffing betalen we 700 opcentiemen. Weinig reden om te klagen dus.
Hoewel…
Vele Aartselarenaren weten niet hoe onze
gemeentebelastingen worden beheerd. De
N-VA analyseert in dit nummer de begroting van 2012 en kan niet anders dan een totaal gebrek aan goed bestuur vaststellen.
Sinds 2008 kent Aartselaar een begrotingstekort dat altijd maar oploopt. Onze financiële reserve bracht tot nu toe redding, maar
ondertussen zien we ook de bodem van
onze spaarpot.
Dat is rampzalig, want de komende jaren
staan er onze gemeente heel wat uitdagingen te wachten. Elke inwoner stelt zich terecht belangrijke vragen. Kunnen mijn
kinderen nog wel in Aartselaar blijven
wonen? Zal onze gemeente nog toegankelijk zijn voor oudere en minder mobiele
mensen? Is er voldoende kinderopvang om
onze jonge gezinnen te ondersteunen?
Doordat de gemeente haar spaarpot nu al
opsoupeert, legt ze een hypotheek op onze
toekomst.
De N-VA wil ook in Aartselaar orde op
zaken stellen. Onze gemeente verdient weer
een gezond financieel beleid. In dit verkiezingsjaar zal de N-VA opnieuw ‘durven
veranderen’. Want wij
denken, durven én
doen. Ook in Aartselaar!
Eddy Vermoesen
Voorzitter
N-VA Aartselaar

Aartselaar ligt aan spaarpotinfuus
Het is een goed bewaard geheim, maar de Aartselaarse meerderheid kan dit
jaar weer geen begroting in evenwicht voorstellen. Tegenover 16 miljoen euro
aan uitgaven staan amper 14 miljoen euro aan inkomsten op de gewone dienst.
Een tekort van 2 miljoen euro of maar liefst
14 procent!
De N-VA-oppositie vindt dit totaal onverantwoord en heeft hier herhaaldelijk voor gewaarschuwd. Desondanks joegen Open Vld en NAP
in een razend tempo quasi de ganse spaarpot
van onze welvarende gemeente erdoor. Nu zit
er nog maar 1 miljoen euro in de Aartselaarse
spaarpot, terwijl onze meerderheid voor dit jaar
alleen al 2 miljoen euro nodig had om de begrotingsput te vullen.
De personenbelasting verhoogt in 2013 naar
5 procent. De lasten worden dus doorgeschoven naar het jaar na de verkiezingen. De financiële put is voor de volgende bestuursploeg. Die
zal dan orde op zaken moeten stellen.
Voor de N-VA ligt de oorzaak van deze gemeentelijke financiële malaise in de heilige
huisjes van de VLD. Die kwam in 2006 op met als voornaamste campagnepunt de
lage belastingen. Daar mocht niet aan geraakt worden en dat hebben ze deze legislatuur ook niet gedaan. Maar de gevolgen zijn er wel naar. Vanaf 2008 kon de meerderheid geen begroting in evenwicht meer voorleggen. In 2008 bedroeg het tekort
nog 100 000 euro. Sindsdien is het opgelopen
naar 2 miljoen euro in
2012. Uit pure noodMet de huidige
zaak heeft de meerderbeleidskeuzes, of beter
heid nu wel beslist om
het gebrek daaraan,
de personenbelasting
wordt een financiële
te verhogen (*). Maar
strop rond de
daarover communitoekomst van
ceert ze natuurlijk niet
Aartselaar gelegd.
met de inwoners…
Dit moet veranderen.
Sophie De Wit,
N-VA-Kamerlid en
gemeenteraadslid
(*) confer pagina 11 van het meerjarig financieel beleidsplan.

De Aartselaarse begroting 2012 ontleed
N-VA Aartselaar nam de begroting van onze gemeente voor dit jaar onder de loep. De conclusies
zijn niet hoopgevend. De tekorten, besparingen en
extra belastingen zijn niet van de poes. Het gevolg van
een falend beleid de voorbije jaren. Voor de N-VA
mogen de inwoners van onze gemeente daar echter niet
de dupe van worden. Wij willen opnieuw een gezond
financieel beleid.

derde wagenpark. Wat overblijft zijn dus talrijke kleine
projecten waar gemiddeld maar weinig geld naar toegaat.

HELPT EEN VERHOGING VAN DE
PERSONENBELASTING NAAR 5 PROCENT?
De Aartselaarse begroting telt dus een aanzienlijk tekort.
Daarom slacht de meerderheid één van haar heilige
koeien: het behoud van de lage
belastingen. Dat doet ze bewust
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TEKORT VAN 2 MILJOEN EURO
OP DE GEWONE DIENST
Wanneer we de ontvangsten vergelijken met de uitgaven, merken we een tekort van ruim 2 miljoen euro op:
dat betekent een begrotingstekort van maar liefst 14 procent! Wat is trouwens die gewone dienst? Die geeft
enkel de jaarlijkse werking van de gemeente weer. Investeringen die niet jaarlijks weerkeren (bijvoorbeeld een
nieuwe wagen voor de technische dienst of nieuwe
speeltoestellen voor de speeltuin) worden op de buitengewone dienst geplaatst. De ‘gulden regel’ voor een goed
bestuur is een gewone dienst die een overschot of een
evenwicht kent. Met dit overschot kan dan een deel van
de investeringen op de buitengewone dienst worden vergoed. In Aartselaar kent men dus de omgekeerde situatie: de dagelijkse werking kent zo’n groot tekort dat er
geen geld kan worden doorgegeven voor investeringen.
WELKE INVESTERINGEN DOET
AARTSELAAR IN 2012?
Dit jaar staan er op de buitengewone
dienst 32 projecten voor een totaalbedrag van bijna 1,8 miljoen euro. Omdat
er geen overschot is op de gewone
dienst, dient 91 % van deze investeringen betaald te worden via leningen.
Jammer genoeg zit er in die 1,8 miljoen
euro maar weinig bezieling. De meeste
investeringen dienen louter als oplapwerk. Zo gaat er 1 miljoen euro naar
asfalteringswerken en stratenaanleg,
107 000 euro naar renovatiewerken aan
de kerk en 160 000 euro naar het verou-

Door de plannen van de huidige meerderheid betaalt de Aartselaarse burger in 2013
dus 5 procent personenbelasting in plaats van 4 procent.
Die 4 % brengt in 2012 zo’n 3,1 miljoen euro op. Eén procent personenbelasting meer brengt dus zo’n 770 000
euro extra op voor de gemeentekas. De belastingverhoging dicht dus al een deel van het begrotingsgat, maar
dat is lang niet voldoende.
De N-VA pleit dan ook voor een dringende sanering
van onze gemeentefinanciën. Wat op federaal niveau
moet gebeuren, zal ook in onze gemeente moeten gebeuren. Voor de N-VA mag dit niet alleen via belastingen
gebeuren. Er moet ook aanzienlijk bespaard worden en
juiste beleidskeuzes zijn nodig. De Aartselarenaar mag
niet de dupe worden van het slechte financiële gemeentebeleid. U verdient beter!

Aartselaar
investeert verkeerd… en bespaart verkeerd
We kennen dus een begrotingstekort van 14 % en
bijna alle investeringen moeten betaald worden via
leningen. Ondanks de financiële moeilijkheden plant de
meerderheid 20 000 euro voor een nieuwe vloerbekleding en nieuwe zetels in de raadszaal van het gemeentehuis. Nochtans kunnen die gerust nog enkele jaren mee.
Sophie De Wit (N-VA) gaf tijdens de begrotingsbespreking dan ook aan dat in crisistijden de gemeenteraadsleden het goede voorbeeld moeten geven!

In 2012 stopt de gemeente met haar medewerking aan de
Dag van het Park en de actie ‘Met belgerinkel naar de
winkel’. Ook de Autoluwe Zondag wordt herbekeken.
Drie acties die met de juiste structurele ondersteuning
een meerwaarde kunnen zijn in plaats van een 'kostenplaatje'. N-VA-gemeenteraadslid Lieve Redant vindt dat
projecten waarbij de natuur en de fiets centraal staan,
zeker een plaats hebben in onze gemeente.

De plannen voor een nieuwe
vloer en raadszetels zijn een
nutteloze uitgave.
Schrap dit dus!

Succesvolle acties
brengen onze inwoners
bij elkaar en
versterken
de sociale cohesie.
Lieve Redant
gemeenteraadslid

Waar zit de schepen van Financiën?
Groot was onze verbazing toen in Het Nieuwsblad de
gemeenteontvanger de Aartselaarse begroting verdedigde. Eerder verscheen er in de krant nochtans geen
enkel artikel over de Aartselaarse financiën, laat staan
over de kritiek van de oppositie. Volgens de ontvanger

was er echter geen vuiltje aan de lucht. De N-VA vraagt
zich af waarom de schepen van Financiën haar eigen begroting niet meer zelf durft verdedigen in de media. Tenslotte is zij politiek verantwoordelijk voor de eigen
beslissingen.

Noteer alvast in de agenda…
1STE FAMILIEQUIZ VAN
N-VA AARTSELAAR
Vrijdag 2 maart om
20 uur in de zaal
van café Derby
T
R
MAA
(Laar 5 te Aartselaar).
2012
Ploegen van
maximum 6 personen,
20 euro per tafel.
Inschrijven via
miel.mertens@n-va.be.

2

DE RONDE VAN
AARTSELAAR: ETAPPE 2
N-VA Aartselaar komt met
haar babbelbank naar u toe.
Op zaterdag 31 maart brengen we een bezoek aan de
wijken De Leug, BuerMAART
2012
stede, Koekoek en Lindenbos. We luisteren
naar uw voorstellen om Aartselaar
of uw wijk te verbeteren. Meer informatie wordt
de week voordien in deze
wijken gebust.

31

15

N-VA PAASBRUNCH
Op zondag 15 april bieden
we weer een heerlijke
Paasbrunch aan. Vanaf 11 uur is
iedereen welkom in ontmoetingscentrum De Hamer (della Faillelaan 21
in Aartselaar). Ons Kamerlid Sophie
De Wit stelt dan ook de krijtlijnen
van het gemeentelijk N-VA-programma voor. Inschrijven kan via
miel.mertens@n-va.be. Volwassenen
betalen 15 euro per persoon, wie jonger dan tien jaar is, betaalt 10 euro.
APRIL
2012

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We zullen keuzes moeten
maken, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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