
	  

PERSONEELSBESTAND GROEIT FORS
HOGE SCHULD KRIMPT

Rond de eeuwwisseling was Kraainem nog een fiscaal paradijsmet zeer lage belastingen
(5%personenbelasting en 600 opcentiemen), maar die tijd lijkt nu wel onherroepelijk
voorbij. In elke bestuursperiode werd er een fiscale ‘correctie’ doorgevoerd. De hoge
schuld in Kraainem is nu wel aan het zakken,maar het personeelsbestand gaat dan weer
de tegenovergestelde richting uit. Begrotingsspecialist prof. HermanMatthijs van de
VUB en de UGent geeft Kraainem een 6/10 voor haar financieel beleid.
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Voorhetachtste jaaroprij
kooseenkoppel slechtvalken
eenvande torensvandeSint-
Michiels- enSint-Goedeleka-
thedraal inhet centrumvan
Brusseluit «omerzijnkroost
groot tebrengen». Sindsbegin
maartbroedendevogels er
drieeierenuit.

Van 9 april tot 27 mei kunnen
de slechtvalken dag en nacht
geobserveerd worden op twee
televisieschermenophetvoor-
pleinaandekathedraal.Deval-
kenobservatiepost is geïnstal-
leerddoordeornithologenvan
het Museum voor Natuurwe-
tenschappen. Camera’s die op
het nest gericht zijn, sturen
beeldennaardeschermenach-
terderamenvandeobservatie-
post. Het uitkomen van de ei-
eren wordt rond 10 april ver-
wacht.
Deornithologenverwelkomen
demensenterplekkevandins-
dag tot en met zondag van 12

tot 18 uur. In 2011 bezochten
20.000 mensen de observatie-
post.
«De slechtvalkwas inhetbegin
van de jaren 1970 volledig uit
België verdwenen. Een verbod
op de gevaarlijkste pesticiden,
eenafdoendewetgeving(Euro-
peserichtlijnen)enverscheide-
ne beschermingsprogramma’s
inEuropamaaktendathet stil-
aan beter gaat met de soort»,
zegt men bij het Museum voor
Natuurwetenschappen. «In
1994 zagenweweer slechtval-
ken in België en nu heeft de
soort een echte comeback ge-
maakt. InBelgiënesteleneron-
geveer 90 paartjes slechtval-
ken,waarvanzes inBrussel.»

Live volgen
Hetpubliekkanhetnestgebeu-
renookvolgenopwww.slecht-
valken.be. In 2011 kreeg de
website aandacht van 372.766
bezoekers uit 81 landenopalle
continenten.

BRUSSEL

Slechtvalken broeden opnieuw in kathedraal‘NO BORDER’-PROCES START TWEEDE KEER
TweeEngelsenmoestenzichgis-
terenverantwoordenvoorde
correctionele rechtbankvan
Brusselwegensverbodenwa-
pendrachtenweerspannigheid.
Hetduo, een19-jarigmeisjeen
een37-jarige justitieassistent,
zoudenbetrokkengeweest zijn
bij onlustenaanhetvluchtelin-
gencentrum127bis inSteenok-
kerzeel.

Detweemaaktendeeluitvanhet
‘No border’-kamp aan
Tour&Taxis inBrussel.Op26sep-
tember 2010 hielden linkse acti-
visten een betoging voor het op-
vangcentrum. Hierbij bekogel-
den de manifestanten de politie
met modder en aardappelen. Elf
van hen werden administratief
opgepakt.
Voor het proceswerden er zware
veiligheidsmaatregelen getrof-
fen. Zo werd iedereen gefouil-
leerd en mochten er geen gsm’s
de zaal binnen. Erwarenook een
twintig medestanders gekomen
omde twee te verdedigen. Het is
de tweede keer in enkele maan-

dendatdezelfde zaakbehandeld
werd.Net alsbij deeerstebehan-
deling vorderde het parket ook
gisteren effectieve celstraffen
van1 jaarvoorbeiden.

Niet op beelden
Volgensdeprocureurgebruikten
de twee geweld tegen de orde-
handhavers. Zelfs als er geen
sprakewas van geweld,wat voor
de twee niet duidelijk kon opge-
maakt worden uit de camera-
beelden, danzijn zenog schuldig
aan weerspannigheid omdat ze
behoordentotdegroepbetogers.
De verdediging laakte gisteren
nogmaals deze redenering. «Op
debeeldendieterzittinggetoond
werden, zijn er inderdaad onlus-
ten te zien van betogers», stelt
JokeCallewaert, «Maarnergensis
te zien dat mijn cliënten bij het
geweldbetrokkenzijnendaarom
vind ik de redenering dat ze toch
schuldig zijn omdat ze tot de
groep behoorden gevaarlijk. Bij
elke betoging kan je dus verant-
woordelijk gesteld worden voor
hetgedragvande rest.» (WHW)
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GEMEENTE
FINANCIËN

2000
12.692 13.150 13.555

580 580 580
L. Maricq (FDF) P. Willemaert (CDH) A. d’Oreye de Lantremange (FDF)

Liste du bourgemestre Union + Liste du bourgmestre Union
Maricq + Lijst Samen Maricq + Lijst Samen

8.419.692 17.634.994 15.475.037

5.136.264 6.411.617 8.858.647
600 700 950

1.937.506 3.322.701 4.824.928
5,00 5,00 7,50

2.764.991 2.828.014 3.723.735
433.767 260.902 309.984

9.299.917 18.479.668 16.878.199

537.549 2.974.242 2.314.233
3.294.810 4.148.672 4.952.944

/ 72,75 107,93
/ 24,74 22,26
/ 7,41 9,74

/ 690.593 1.027.503
/ 1.318.100 2.067.567

14.442.638 29.997.607 23.332.890

0 + 107,70% + 61,56%
1.137,93 2.281,19 1.745,43

AANTAL INWONERS
OPPERVLAKTE in hectare
BURGEMEESTER
COALITIE

TOTALE INKOMSTEN

Totale inkomsten uit belastingen
Opcentiemen onroerende voorheffing
Inkomsten uit onroerende voorheffing
Percentage aanvullende personenbelasting
Inkomsten uit aanvullende personenbelasting
Inkomsten uit andere belastingen

TOTALE UITGAVEN

Investeringen
Personeelskosten gemeente
Aantal personeelsleden gemeente
Aantal personeelsleden OCMW
Aantal personeelsleden gemeente
en OCMW per duizend inwoners
Bijdrage aan de OCMW-begroting
Bijdrage aan de politiezone

TOTALE SCHULD

Evolutie van de schuld tov 2000 in %
TOTALE SCHULD PER INWONER

2006 NU*
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CONCLUSIE:
Defiscaledruk
inKraainemis
nietzwaar,
maartochoogt
detoekomst
nietal tebest
alserniets
gedaanwordt
aandeschuld
enhetgroeien-
depersoneels-
bestand.

• Detotaleinkomstenzijndeinkomstenuitdegewoneéndebuitengewonedienst
vandegemeentebegrotingsamengeteld.
•Deopcentiemenopdeonroerendevoorheffing, berekendophetkadastraal in-
komenvandewoning,endeaanvullendepersonenbelastingzijndetweebelang-
rijkstegemeentelijkebelastingen.
•De inkomstenuit andere belastingen zijn de somvandeopbrengst vande tien-
tallenanderegemeentetaksen.

•Detotaleuitgavenzijndeuitgavenuitdegewoneéndebuitengewonedienstvan
degemeentebegrotingsamengeteld.
•De investeringenzijndieuitdebuitengewonedienst.Hetgaatomgrote investe-
ringen indeheraanlegvanstratenofdebouwvaneensporthal.
• Het aantal personeelsleden van gemeente en OCMW per duizend inwoners
laattoeomdesituatievandegemeentenbetertevergelijken.

• De totaleschuld isdetotaleuitstaandeschuldzoalsblijktuitderekeningen.
•Deevolutievandeschuld geeftdestijgingofdalingweertenopzichtevan2000.
•De totaleschuldper inwoner laat toedeschuldenlastvangemeentenonderling
tevergelijken.

1 Het rapport

Wie de slechtvalkenwil zien, kan ze live volgen op

www.slechtvalken.be. Foto Kos

NU*
Degegevensover
het aantal inwoners,
burgemeester
en coalities, de
tarievenvande
opcentiemenende
aanvullendeperso-
nenbelasting zijn
van januari 2012.
De inwoneraantallen
verschenen in het
BelgischStaatsblad,
debelastingtarieven
voor2012 werden
verzameld door de
Vereniging van
VlaamseStedenen
Gemeenten.Alle
andere cijfers zijn de
recentst beschikba-
re cijfers uit de
databankenvanhet
AgentschapBinnen-
landsBestuur.Het
gaat omcijfers uit
degemeentereke-
ningenvan2010.

KRAAINEM

Kraainemwas in 2000 fiscaal nog
een erg vriendelijke gemeentemet
eengrondbelastingvan600opcen-
tiemen en slechts 5%aanvullende
personenbelasting (APB). Dat ta-
rief is intussen door de huidige be-

stuursploeg fors opgetrokkennaar
7,50% en ook de grondlasten ste-
gen stevig naar 950 opcentiemen.
Dat tarief ligt nog wel onder het
Vlaamsegemiddeldevan1.340op-
centiemen.

Volgens de meest recente cijfers
heeft het gemeentebestuur nu
jaarlijks bijna 5miljoen euro nodig
omdelonentebetalen.Hetambte-
narenapparaat deinde de jongste
jarenookflinkuit.Daarwaardege-

meentediensten in 2006 nog be-
roep deden op 72 voltijdse mede-
werkers, zijn er dat nu bijna 108.
Het OCMW slankte haar perso-
neelsbestandwel lichtjesaf.

Aanhet eind vande vorige legisla-
tuurstonddefaciliteitengemeente
ei zona30miljoeneuro inhetkrijt.
Sindsdien is er wel aan schuldaf-
bouw gedaan, maar de weg oogt
tochnogzeerlang.Kraainemmoet

nog ruim23miljoen euro terugbe-
talen. Omgerekend per inwoner
betekent dat een schuldgraad van
1.745 euro, wat een flink stuk bo-
ven het Vlaamse gemiddelde van
1.200euro ligt.
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Vlnr: StevenDeRidder, schepen vanOpenbareWerken, JosEmmerechts
en voorzitter van deNekker, HermanVanMileghemvoelen of de paal nog

stevig staat. Foto Lukas

MEISE

Celstraf voor alcoholverslaafde man
Olivier M. is door de Leuvense
strafrechter veroordeeld tot
twaalfmaandencel eneenboete
van 550 euro. De 38-jarige sloeg
op 12 april van vorig jaar zijn
echtgenote in Huldenberg. Dat
wasoverigensnietdeeerstekeer,
want Olivier M. werd eerder al
veroordeeld voor gelijkaardige
feiten.Volgensderechtbankisde
beklaagde ernstig verslaafd aan
alcohol. Momenteel volgt het
OCMW het gezin al op. Tijdens
hetprocesbleekdatdebeklaagde

al sinds november 2011 antabu-
se neemt, een middel dat vaak
wordt gebruikt door alcoholver-
slaafden. De man wil het ver-
plicht nemen van het medicijn
echter niet als voorwaarde aan-
vaarden voor een voorwaardelij-
ke straf. «We leven in een vrij
land», aldus de beklaagde. De
rechtersprakdanmaareeneffec-
tieve gevangenisstraf uit. Hij
voegde er nog aan toe dat Olivier
M. zich als heer en meester ge-
draagtover zijngezin. (BMK)

HULDENBERG Nieuwe verlichting op De Nekker komt er toch
Erkomtnutochnieuweverlichtingopde terreinenvandeNekker.Diewerdeer-
derafgekeurdenKFCMeisemoest zelfs eenaantalmatchen forfait geven.Ook
vreesdemendatdepylonenof stalenpalenzoudenomwaaien.Erkomtnunieu-
weverlichting tussende looppisteenhetvoetbalplein.

«Deschuld verder afbouwen
is onzeabsolute prioriteit»

Deschuld ligtmet1.745,43europer inwonereenstukbovenhetVlaamsgemid-
deldeenscoortdaaromergslechtopdatdomein.Ookdebelastingenwerden
verhoogd,maardeburgemeesterverzekertdatergeennieuweverhogingkomt.

BURGEMEESTERARNOLDD’OREYEDELANTRAMANGE (FDF)

Dat de schuld in Kraainem torenhoog is be-
seft burgemeester Arnold d'Oreye de Lantre-
mange(FDF)maaral tegoed. «Deschuldenaf-
bouwwas tijdens deze legislatuur een abso-
lute prioriteit en ik denk dat we daar al voor
een stuk in geslaagd zijn. De komende jaren
zullen we de schuld wel nog verder afbou-
wen.Maar ikmaakme geen zorgen, we heb-
ben genoegmiddelen.»
Het hoge cijfer verklaart hij door eenhele re-
sem investeringen. «Er is lange tijd amper
geïnvesteerd waardoor we plots veel grote
projecten ineenkeermoesten financieren. Ik
denk daarbij onder meer aan de restauratie
vanhetkasteel Jourdain, deheraanlegvande
straten en vernieuwing van de voetpaden en
rioleringen in dewijkenMont Fleuri en Bou-
vierWacher, de vernieuwing van de voetpa-
den rondomde sporthal endekomst vaneen
nieuw stortbekken onder de Oudstrijders-
laan.»

Slaapgemeente
Even opvallend als de grote schuld, is de be-
lastingverhoging zowel van de opcentiemen
(van 700 naar 950), als van de aanvullende
personenbelasting (van5naar 7,5 procent).
«Aangezien wij een zuiver residentiële ge-
meente zijnwaarmensen enkel thuiskomen
om te slapen, maar ergens anders leven en
werken, hebbenwegeenanderekeuze», ver-
klaartdeburgemeester. «Wemoetenonze in-
komsten immers ergens vandaan halen. Ik
wil wel benadrukken dat de personenbelas-
ting van1994 tot 2010onveranderdop5pro-
cent lag, toch vrij laag. De laatste jaren heb-
ben we jammer genoeg wat moeten verho-
gen mede door de zware investeringen.»
Een nieuwe belastingverhoging zit er even-
wel niet aan te komen. «Over een verlaging
durf ik mij niet uit te spreken. Dat zal alles-
zinsnietvoormeteenzijn,maardatdehuidi-
ge belastingen status quo blijven, kan ik wel
garanderen.»
Laatste opmerkelijke vaststelling is het hoog

aantalpersoneelsleden.Voorde
gemeente (niethetOCMW)kwa-
men er maar liefst 35 bij. «We
hebben inderdaad enkele arbei-
ders aangeworven en ook de na-
schoolse opvang en kinderopvang
breidden forsuitwatuiteraardper-
soneel vergt. Verder is de verhoging
van de personeelskosten te wijten
aan de indexeringen van de lonen»,
aldus deburgemeester. (ABH)

WEMOESTENWEL
DEBELASTINGEN
VERHOGENDOORDE
ZWARE INVESTERINGEN

VAN ALLE VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN

2 Beter of slechter
dan de buren? 3 Het debat

DONDERDAG: WEMMEL

De officiële cijfers
Dit zijn de officiële cijfers over de financiële situatie van uw
gemeente.Allegegevenswerdengeputuitdedatabankenvan
het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse
overheid, de dienst van minister van Binnenlands Bestuur
GeertBourgeois die als voogdijminister toezicht houdtopde
lokale besturen. Het ABB is ook de enige instantie die de cij-
fersuitdegemeentelijkerekeningencentraal inzamelt,waar-
door het mogelijk is om de financiële situatie van steden en
gemeentenonderlingtevergelijken.Derecentstecijfers inde
databanken van ABB zijn doorgaans uit 2010. Sommige sta-
tistieken worden evenwel slechts bijgehouden vanaf 2003,
wat verklaart dat er voor2000geencijfers bestaan.

Personeelskosten
fors gestegen

Defaciliteitengemeentekenteengestagegroeivan
het bevolkingscijfer (momenteel 13.368 inwo-
ners). Net als buurgemeenteWezembeek-Oppem
wordt de gemeente gekenmerkt door een sterke
verfransing die zich voornamelijkmanifesteert in
dezuidelijkevillawijken.
Vooral een ferme stijging van de belastingdruk
(met bijna de helft) valt op. Ook inKraainemgaan
deopcentiemenomhoog(van700naar950)waar-
mee men dan weer de buitenlanders mee in de
geldbeugel wil doen tasten. Tegenover deze fun-
damentele belastingverhoging staat het totaal
wegvallen van de investeringen. Wat wel opvalt,
is een sterke stijging van het aantal personeels-
leden zonder meteen een aanwijsbare reden. Dat
extra belastinggeldwordt dus duidelijk opgesou-
peerddoorde35nieuweambtenarendieerbij zijn
gekomen.
De totale schuld per inwoner kende in het begin
van de legislatuur een sterke stijgingmaar nu valt
eenforsedalingwaartenemen(1.745,43euro).Dat
valt teverklarendoorvroegeraangegane leningen
die nu een enigszins vertekend beeld opleveren.
BuurgemeenteWezembeek-Oppemscoort ietsbe-
termet1.483,35euro. (DBS)

Geen geld verloren
door Dexia

De val van Dexia en diens aandeelhouder de Ge-
meentelijkeHoldingwaseentegenvallervoordege-
meenten. In 2008 kreegKraainemnog een dividend
van 66.833 euro uitgekeerd. Na de financiële crisis
vieldit jaarlijksedividendweg.
In2009gingdeGemeentelijkeHoldingopzoeknaar
verskapitaal.Kraainemwaséénvande62gemeen-
tendiebeslisteomniet intetekenen. (YDS)(YDS)

Belastingen met
de helft gestegen
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LUKVANBIESEN (OpenVld)
GEMEENTERAADSLID

«240.000 euro verlies door niet gebruikte leningen»
Gemeenteraadslid Luk Van Biesen vindt dat het
communautaire een vrijgeleide was voor het ge-
meentebestuur van Kraainem om onverantwoor-
de financiële daden te stellen. «Dewaarheid komt
eindelijkaanhet licht», zegthij. «Doorhetcommu-
nautaire slaagde de Franstalige meerderheid erin
omhun uitzonderlijk slecht financieel beleid toe te
dekken. Onder het mom van een dalende reserve
werdinKraainemalsenigegemeentevanBelgiëde
belastingeninéénlegislatuurverhoogdmet50pro-
cent, de personenbelasting van 5%naar 7,5% en
deopcentiemennaar950.»
«Dewaarheid is echter dat de reserves van de ge-
meenteniet daalden inde legislatuur endat er nog
steeds 11 miljoen euro op de spaarrekeningen
staat», gaat hij verder. «Anderzijdswashet ookde
oppositielijst OPEN diemoest ontdekken dat voor

meer dan 4miljoen euro leningen zijn aangegaan
voorwerkendienooitzijnuitgevoerd.Degemeente
betaaltzoalbijnazes jaar intrestenop leningendie
geparkeerd staan op zichtrekeningen. Een verlies
van240.000europer jaar.»Volgenshetoppositie-
lid heeft de gemeenteKraainemalle investeringen
stilgelegdmet alle gevolgen van dien. «Slecht on-
derhouden wegen, kapotte voetpaden en opruk-
kende vervuiling zijn tastbare bewijzen. Een inves-
teringomhetprobleemvandesystematischterug-
kerende overstromingen aan te pakkenwerd zelfs
niet overwogen. Alleen de restauratie van de Sint-
Pancratiuskerkwerduitgevoerd.Maar daar lagde
financiering voor 80 procent in handen van het
VlaamsGewestendeprovincieVlaamsBrabant.De
verdienste ligtbijdeVlaamseschepenuitdevorige
legislatuurdiehetdossierbehartigde.» (MWH)

In het begin van het nieuwe voetbalseizoen bleek dat de
lichtsterkte niet voldeed op twee plaatsen aan de doelen.
Deverlichtingwerddanookafgekeurd.Het gevolgwasdat
alleavondmatchendiegeplandwarenopdekalenderhier-
doornietkondendoorgaan.«Eensna16.30kunnenwegeen
matchenmeer spelen», zegt voorzitterHermanvanMileg-
hem. «Wehingendan telkens af vande goeiewil vande te-
genstander om een nieuwe datum te zoeken. Als zij daar
niet in meewilden, betekende dit voor ons een forfait ne-
derlaagénooknogeenseenboete.»
BijeenuitvoerigecontroledoorEandisbleekdatnietalleen
de ouderwetse energieverslindende lichten en armaturen
maarookdemeerdan40 jaaroudepylonentotopdedraad
versletenzijn. Erdreigdezelfs gevaardat ze zoudenomval-
lenbij een fellewindstoot.
Nu is er binnen demeerderheid een principeakkoord over
denieuweverlichtingdathetschepencollegewelnogmoet
goedkeuren.«Eandisheeftonsverzekerddatmetdenieuwe
moderne lampen van 1000 watt (nu 2000 watt) het ener-
gieverslindendverbruikmetmeerdan40procentkanwor-
denteruggeschroefd, zodatdeze installatiezichzelf opeer-
derkortetermijnzalterugbetalen»,zegtschepenvanOpen-
bareWerken Jos Emmerechts (CD&V). «De investering van
79.000 euro betalen we met het investeringskrediet van
Eandis zodat deze uitgave geen directe weerslag op onze
gemeentekas zalhebben.»
VoorzittervanMileghemisdanookeengelukkigman. «Dit
isheelgoednieuws.Tegenvolgendseizoenzoualles inorde
moeten zijn als alles volgens planning verloopt. Er zal ook
eenapart circuit zijn voorde looppiste enhet voetbalplein.
Dit zal ookeenhelebesparingopleveren.» (DBS)

KORTENBERG

Manhadachttien verbodenwapens
Beklaagde Patrick L. uit Korten-
berg is veroordeeld tot een cel-
straf van een maand met uitstel.
De manmoest zich verantwoor-
den voor de rechter op beschul-
digingvanverbodenwapenbezit.
De 46-jarige man werd betrapt
op 22 september 2009. Het ging

om achttien wapens waaronder
enkele Winchesters, een Brow-
ningeneenLuger.
Hetopenbaarministeriehadeen
celstraf van drie maanden ge-
vraagd en een boete, maar zover
wou de Leuvense strafrechter
niet gaan. (BMK)


