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Budget 2015 – facturen doorgestuurd naar 2020 

Wie zal dat betalen ? 

Op de gemeenteraad werd slechts de helft van het budget van 2015 gepresenteerd. 

De meerderheid was alleen maar in de mogelijkheid om de cijfers van de exploitatie 

aan te passen.  Voor de cijfers van de investeringen is het wachten tot februari 

2015. De gemeenteraad kreeg dus een kladversie te zien van het budget ipv een 

beleidsdocument ! 

 

Het wekt wantrouwen dat je niet alle cijfers mag zien als inwoner van de stad.  Het 

is net alsof uw zoon of dochter straks thuiskomt met een rapport dat maar voor de 

helft is ingevuld.   

 

Er moeten dus zaken zijn die het daglicht niet mogen zien.  Navraag bij de 

omliggende gemeenten leerde ons dat enkel in Wervik op een dergelijke manier aan 

beleid gedaan wordt. 

Wat met de investeringen  ?  

Steenakker zal het dubbel kosten van wat nu gebudgetteerd is, vernamen we in de 

wandelgangen : 400.000 € x 2 = 800.000 €.  Maar wordt dit dan wel uitgevoerd ? Uit 

de budgetcijfers kunnen we het niet halen, ze zijn nog niet aangepast.   

 

Wat met de gevolgen voor de leningslast ?  

Deze meerderheid investeert erop los én de volgende meerderheid zal de factuur 

betalen.   

In 2018 wordt een lening van 4,05 miljoen € opgenomen, in 2019 een lening van  

5,7 miljoen € om alle dure projecten te betalen.  De terugbetaling van die leningen 

beginnen ten volle vanaf 2020.  Maar in het budget staan de tabellen vanaf 2020 op 

“0”, wij mogen ze prognoses niet zien.  Wie zal dat betalen ?   

Wordt vervolgd in de gemeenteraad van februari, dan pas krijgen we inzage in de 

investeringen. 



 

 

Belastingen twee maal betalen in één jaar 

Verder is er een inhaalbeweging gebeurt wat de inning van de algemene 

gemeentebelasting betref.  In 2014 hebt u twee maal betaald: één keer voor 

inkomstenjaar 2013 – begin 2014 én één keer voor inkomstenjaar 2014 – eind 2014 . 

Toch een serieus bedrag om in één jaar te betalen: 120 € + 108 €.  Hopelijk blijven 

we nu in de lijn lopen en lopen we niet meer achterop of het is weer twee keer 

betalen in 1 jaar.    
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