
Franstaligen	  moeten	  rooskleurige	  financiële	  positie	  Kraainem	  toegeven	  
	  
De	  Vlaamse	  oppositieleider	  Luk	  Van	  Biesen	  stelde	  	  reeds	  herhaaldelijk	  in	  de	  gemeenteraad	  dat	  de	  
financiële	  situatie	  van	  Kraainem	  veel	  beter	  is	  dan	  de	  Franstalige	  meerderheid	  laat	  uitschijnen	  en	  
waarop	  zij	  zich	  hebben	  gebasseerd	  om	  de	  belastingen	  met	  50	  %	  te	  verhogen.	  De	  financiële	  
commissie	  die	  op	  vraag	  van	  de	  oppositie	  werd	  bijeengeroepen	  geeft	  Luk	  Van	  Biesen	  nu	  duidelijk	  
gelijk.	  
	  
De	  wnd	  FDF-‐burgemeester	  d'Oreye	  had	  tijdens	  de	  gemeenteraad	  laten	  weten	  dat	  de	  financiële	  
reserves	  van	  de	  gemeente	  drastisch	  waren	  verminderd	  namelijk	  van	  9	  miljoen	  euro	  naar	  3	  miljoen	  
euro.	  De	  waarheid	  is	  echter	  anders.	  Op	  1	  april	  2006	  bedroegen	  de	  reserves	  9,4	  miljoen	  euro.	  
Vandaag	  bedragen	  ze	  nog	  altijd	  8,2	  miljoen	  euro.	  Dit	  is	  een	  kleine	  daling	  van	  1,2	  miljoen	  euro	  op	  5	  
jaar	  in	  plaats	  van	  de	  geveinsde	  	  6	  miljoen.	  
	  
Hieruit	  blijkt	  duidelijk	  dat	  de	  drastische	  	  belastingverhoging	  niet	  nodig	  was.	  Diverse	  blikken	  van	  
Franstalige	  raadsleden	  richting	  de	  schepen	  van	  Financiën	  spraken	  boekdelen.	  Uiteindelijk	  merkte	  de	  
voorzitter	  van	  de	  commissie	  enigsinds	  lakoniek	  op	  "dat	  dit	  goed	  nieuws	  is	  en	  dat	  de	  Franstaligen	  nu	  
meer	  kunnen	  uitgeven".	  
	  
Ook	  de	  bewering	  van	  het	  afsluiten	  van	  diverse	  leningen	  zonder	  investeringen	  	  werd	  bevestigd	  door	  
de	  commissie	  Financiën.	  Vandaag	  staat	  de	  teller	  van	  niet	  gebruikte	  leningen	  op	  3,5	  miljoen	  euro.	  
Door	  dit	  slecht	  financiëel	  bestuur	  werd	  jaarlijks	  voor	  meer	  dan	  136000	  euro	  aan	  intresten	  betaald	  
voor	  nutteloos	  aangegane	  leningen.	  Deze	  leningen	  zullen	  nu	  aangewend	  worden	  voor	  nieuwe	  
investeringen	  en	  voor	  de	  werken	  in	  de	  buitengewone	  dienst.	  
	  
'Het	  is	  bedroevend	  om	  te	  laat	  gelijk	  te	  krijgen.	  Ik	  heb	  niet	  kunnen	  verhinderen	  dat	  elk	  Kraainems	  gezin	  
vanaf	  dit	  jaar	  50	  %	  meer	  belastingen	  zal	  moeten	  betalen	  of	  gemiddeld	  400	  euro	  meer	  per	  jaar.	  Dit	  is	  
frusterend	  .	  Dit	  alles	  gebeurd	  alleen	  maar	  omdat	  de	  wnd	  burgemeester	  zijn	  taak	  niet	  deed	  en	  zich	  
alleen	  maar	  bezig	  houdt	  met	  de	  communautaire	  problemen.	  Met	  zijn	  hoofd	  zit	  hij	  in	  Grand	  Bruxelles	  
en	  met	  zijn	  beide	  handen	  in	  de	  portemonnee	  van	  de	  Kraainemse	  burgers.	  Hoe	  lang	  moeten	  wij	  dit	  nog	  
ondergaan	  ?	  Wanneer	  zal	  de	  provincie	  de	  gemeente	  eens	  financieel	  doorlichten	  en	  onbekwame	  
schepenen	  afzetten	  ?	  '	  aldus	  een	  ontgoochelde	  Open	  Vld	  raadslid	  	  Luk	  Van	  Biesen	  .	  


