
Fractieleider Open: "Reserves Kraainem verhogen in 2009 tot 4,1 miljoen euro, duidelijk 

bewijs van onterechte belastingverhogingen in 2010"  

 

De Nederlandstalige oppositie wou de bespreking heropenen over de drastische 

belastingverhogingen die in december werden gestemd, nu vastgesteld werd dat de 

begrotingsresultaten beter zijn dan aangekondigd. Tijdens de gemeenteraad van 

december 2009 moest de Franstalige meerderheid met schaamrood op de wangen reeds 

de begroting afvoeren omwille van het vaststellen van meer dan 23 fouten. Deze fouten 

werden rechtgezet en hebben een positief effect op het begrotingsresultaat van meer dan 

609000 euro. Toen opnieuw talrijke onjuistheden werden vastgesteld en de Open-fractie 

hier uitleg over vroeg werd er niet geantwoord . Het werd de dienstdoende burgemeester 

te veel toen Open fractieleider Luk Van Biesen zwart op wit bewees dat de reserves van 

de gemeente niet 2,5 miljoen euro waren op 31 december 2009 maar wel degelijk 4,1 

miljoen euro of 1,6 miljoen euro meer. De dienstdoende burgemeester vloekte tegen 

zowat alle basisregels van begrotingsleer en toen ook CdH-mandatarissen hem trachtten 

te overtuigen om de vergadering te schorsen en de cijfers opnieuw te bekijken, werd het 

hem te machtig. 'Stap het af" , "zit imbecile  " blafte Arnold d'Oreye naar Cdh-schepen 

Thierry Vandenplas.  

 

Op diverse bijkomende vragen om inlichting kon de dienstdoende burgemeester en teven 

schepen van begroting geen antwoord geven. Sommige dubbeltellingen werden niet 

rechtgezet alhoewel het hier duidelijk ging om 'beginnersfouten'. Hij weigerde zelfs te 

antwoorden.  

 

Hierop verlieten de vijf Vlaamse raadsleden de gemeenteraad. Vandaag heeft de Open 

fractie klacht neergelegd bij de gouverneur wegens het schenden van de rechten van de 

oppositie. Over de begroting moet de meerderheid uitleg kunnen geven, zelfs over elk 

begrotingsartikel. Er mag niet gestemd worden zonder afdoend antwoord. Het weigeren 

van informatie ter beschikking te stellen van de gemeenteraadsleden is een ernstige 

inbreuk op de democratie.  

 

"Het gaat van kwaad naar erger in onze gemeente. Dit is niet meer normaal. De 

dienstdoende burgemeester is verblind door woede en werkt dit uit de op de burgers 

door hen te pesten met belastingverhogingen. Kraainem is in drie jaar tijd van fiscaal 

gunstige gemeente naar duurste gemeente van Vlaanderen gegaan. "Chapeau" of zoals 

de galliërs zouden zeggen 'ils sont fous ses romains". 
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