Gemeente wil forse belastingverhoging
Oppositie woedend om 'hold-up op portemonnee inwoners'
Gemeente wil forse belastingverhoging
Kraainem
De Kraainemaars mogen zich binnenkort aan een onaangenaam eindejaarscadeau verwachten.
Vandaag wordt tijdens de gemeenteraad een forse belastingverhoging gestemd.
Oppositieraadslid Luk Van Biesen (Open) is razend en spreekt van een hold-up op de
portemonnee van de inwoners. "Ik moet denken aan de toekomst", is het excuus van de
dienstdoende burgemeester Arnold d'Oreye de Lantremange (FDF-Union).
Annelies Baeten
Concreet gaat het om een verhoging van de personenbelasting en de onroerende voorheffing.
De aanslagvoeten stijgen respectievelijk van 5 naar 7,5 procent en van 850 naar 950. "Elk
Kraainems gezin zal in de volgende jaren jaarlijks gemiddeld 400 euro meer
gemeentebelastingen betalen dan vroeger", rekent Van Biesen. Die berekening ging
ondertussen de gemeente rond na een busactie van pamfletten door de Open-fractie.
"Tegenover deze belastingverhoging staat echter geen betere dienstverlening. Ook grote
investeringen blijven uit", vervolgt Van Biesen. "Er is enkel de onbegrijpelijke drang van het
bestuur om reserves aan te leggen. De huidige financiële toestand is nochtans niet dramatisch.
De gemeente heeft nog steeds een reserve van meer dan 3 miljoen euro. Die reserve daalde de
laatste jaren inderdaad een beetje, maar niets om ons zorgen over te maken."
Communautair getint
Van Biesen denkt ook communautair. "Er is de perverse FDF-motivatie om de belastingen op
het niveau te willen brengen van de aangrenzende Brusselse gemeenten. Dit louter in de hoop
een draagvlak te creëren voor een aanhechting van onze gemeente bij het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest."
Het oppositieraadslid geeft een alternatief om een belastingverhoging te vermijden. "De
gemeente kan haar patrimonium verkopen. Ik denk onder meer aan de Hoeve van Deuren, de
woningen op de Kapellelaan, de bouwgronden aan het politiecommissariaat en de markt in
Laag-Kraainem. Die verkoop kan meer opbrengen dan de geplande blinde belastingverhoging.
De gemeente tekende onlangs trouwens nog in op aandelen van Iverlek. Zo'n beslissing staat in
schril contrast met een belastingverhoging." Van Biesen roept de Kraainemaars in zijn pamflet
dan ook op vandaag naar de gemeenteraad te komen om hun ongenoegen te uiten.
"Denken aan toekomst"
Dienstdoend burgemeester Arnold d'Oreye de Lantremange (FDF-Union) maakt zich sterk: "De
inkomsten van onze gemeente dalen, terwijl de uitgaven alsmaar stijgen. Dat tekort moeten we
opvangen met onze reserves en die dalen zienderogen. Hierdoor ben ik verplicht om een
belastingverhoging door te voeren." Vandaag beschikt de gemeente nochtans nog over een
reserve van 2,5 miljoen euro. "Ik moet denken aan de toekomst. Het volgende bestuur moet
ook nog verder kunnen, niet? De verhoging komt trouwens niet neer op 400 euro per gezin. De
belastingen worden berekend op basis van het inkomen en de eigendom. Die verhoging kan dus
evengoed lager uitvallen dan de 400 euro waarover de oppositie het heeft."
Van een communautair motief voor de belastingverhoging is er volgens d'Oreye de
Lantremange absoluut geen sprake. "Dat is een geheel ander probleem. Dat heeft hier niets
mee te maken", klinkt het.
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