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KORTESSEM
DOSSIER FINANCIËN
Beste Mensen,
De gezondheid is voor een mens de basis van zijn slagkracht en van zijn mogelijkheden.
Bij een gemeente is dat ook zo. De financiën zijn voor een gemeente, een bedrijf, een gewest, een land wat de
gezondheid is voor een mens. Dus, zeer belangrijk, levensbelangrijk.
VLD en SP.a die bijna 24 jaar het beleid bepaalden (niet betaalden) stellen dat het met de financiële toestand van
Kortessem goed zit. De huidige beleidsploeg CD&V - N-VA – zegt dat het niet goed zit op financieel gebied.
Voor ons N-VA is het belangrijk dat de Kortessemnaar correct wordt ingelicht met juiste cijfers.
Met grafiekjes over momentopnames, deelgebieden, statistieken of “kastoestanden” kan men alles en niets
bewijzen. De burger heeft recht op volledige en correcte objectieve informatie. Daarom deze brochure waarin wij u
officiële cijfers en schema’s genomen bij de Studiedienst van de Vlaamse regering brengen, aangevuld met een korte
toevoeging van ons onder de de titel “Wat valt te besluiten”.
De cijfers en gegevens die u vindt onder “Belfius indeling” zijn gemiddelde cijfers van met Kortessem vergelijkbare
plattelandsgemeenten zoals opgesteld door de studiedienst van Belfius.
Wij hopen dat U aan de hand van de aangereikte info een juist inzicht kunt verwerven in de evolutie van
“financieel Kortessem” in de afgelopen jaren, in de financiële toestand nu en dat U een zicht krijgt op wat het nieuwe
bestuur financieel van plan is. Dit overzicht zal U ook een beter begrip opleveren van de redenen waarom het huidig
bestuur bepaalde beslissingen neemt of moet nemen. Ingelichte burgers kunnen ook beter meepraten, mee discussiëren. Discussiëren zonder inzicht is immers discussiëren zonder uitzicht.
Natuurlijk zijn wij steeds bereid bijkomende vragen te beantwoorden. N-VA neemt de burger ernstig en wil de
Kortessemnaar ook openheid geven in zijn situatie.
Wij denken dat dit zo moet, wij durven dat aanpakken en wij doen dat.

KORTESSEM - DOSSIER FINANCIËN
Gemiddeld inkomen per aangifte (in €):

Wat valt te besluiten?
Het gemiddeld inkomen van de Kortessemse inwoners heeft steeds ongeveer gelijk gelopen met dit van het
Vlaams Gewest en is steeds hoger geweest dan dit van (Belfius indeling) vergelijkbare gemeenten.
Dit zal als logisch gevolg hebben dat de waarde van 1% gemeentebelasting in Kortessem meer is dan
1% in vergelijkbare gemeenten.

KORTESSEM - DOSSIER FINANCIËN
Aanvullende personenbelasting ( in %) aanslagvoeten.

Wat valt te besluiten?
Het Kortessems gemeentebestuur heeft in de periode 2000 tot en met 2013 steeds een aanvullende belastingvoet
gehanteerd die 15 a 20 % lag boven het gemiddelde van dezelfde belasting in vergelijkbare gemeenten
(kolom Belfius), die al boven de gemiddelde aanslagvoeten in het Vlaams gewest (kolom 3) lagen.
De Kortessemse inwoner betaalde al die jaren een meer dan gemiddelde gemeentebelasting.
De vetpotten van de gemeente werden goed gevoed en de inwoners ingevet.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing:

Wat valt te besluiten?
Voor de periode 2000 tot en met 2013 hanteerde de gemeente Kortessem steeds een opcentiemenaanslagvoet die
minstens 20% hoger dan de gemiddelde aanslagvoet van vergelijkbare gemeenten in Vlaanderen
(kolom Belfius). Ook lagen de aanslagvoeten boven het gemiddelde van het Vlaams gewest.

KORTESSEM - DOSSIER FINANCIËN
Uitstaande schuld (in €)

Besluit
De uitstaande schuld steeg, ondanks de hoge gemeentebelastingen en
opcentiemen, van 2000 tot 2011 met 24,87%.

Besluit
De schuld per inwoner in Kortessem steeg in de periode 2000 - 2011 met 20,20% terwijl die in
vergelijkbare gemeenten daalde met 25,25% of een verschil van 45,45%.

Schematisch

Wat valt te besluiten?
1.
Dat:
- ondanks het feit dat 1% aanvullende personenbelasting in Kortessem een hoger bedrag inhoudt dan in de verge
lijkbare gemeenten
- ondanks het feit dat het vroegere Gemeentebestuur een belastingvoet heeft geheven die 15 a 20 % hoger lag dan
in de vergelijkbare gemeenten
- ondanks het feit dat het vroegere gemeentebestuur onroerende voorheffing heeft geheven die 20% hoger was
dan het gemiddelde in vergelijkbare gemeenten
Onze schuld in de periode 2000-2011 toch nog is gestegen met 24,87%
2.
Schuld per inwoner:
Dat in de periode 2000-2011 de schuld per Kortessemse inwoner door de handelwijze van het gemeentebestuur
op een dramatische hoogte zit: De schuld van elke Kortessemse inwoner beloopt 1,66 keer deze van het gemiddelde van de inwoners van het Vlaamse Gewest (kolom 3) en… 2,63 keer zoveel als de gemiddelde schuld van de
inwoners van vergelijkbare gemeenten. (kolom Belfius)
3.
(zie schema) De Kortessemnaar zit op eenzame hoogte qua schuldstand
4.
(zie schema) Tussen 2004 en 2012 is de schuld van de Kortessemnaar met 30% gestegen terwijl
deze in het Vlaams Gewest daalde met 5,8% en in vergelijkbare plattelandsgemeenten daalde met 17%.
Gesmeten met geld.
Uitstaande schuld:
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Wanneer U de gele regels leest, ziet u de schulden bij het einde van elk jaar.
Wij gaan uit van 8400 inwoners.
De openstaande schuld van onze gemeente valt dan te berekenen:
In 2012:
		
In 2013:
		
In 2014:
		

Gemeente: €19.792.372,85 + Kerkfabrieken: €624.172,64 = €20.416.545,49
Per inwoner €20.416.545,49 : €8400= €2430,54
Gemeente: €20.593.379,04 + KF €543.798,61 = €21.137.177,65
Per inwoner €21.137.177,65 : €8400= €2516,33
Gemeente: €19.385.204,76 + KF €471.145,18 = €19.856.349,94
Per inwoner €19.856.349,94 : €8400= €2363,85

Schulden aangegaan in het verleden blijven nawerking hebben. In het jaar voor en in het jaar van de verkiezingen
gooide het VLD-SP.a bestuur nog eens alle sluizen open – bouw school Vliermaalroot, bouw jeugdhuis Kortessem,
bouw tweede sporthal, aanvang bouw jeugdhuis Guigoven – zodat de leningen hiervoor aangegaan pas in 2013
gingen lopen. Weet dat de bouw van de nieuwe sporthal ons, de gemeente, ongeveer €580
( of 23.400 BF) per dag kost en dat nog 30 jaar lang. Hierdoor loopt de uitstaande schuldstand (€ 17.951.157 in
2011 – zie tabel) nog verder op tot € 20.599.379,04 eind 2013.
Deprimerend.

De voorziene evolutie van onze schuldstand
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Wat valt hieruit te besluiten?
Het huidig bestuur van CD&V en N-VA heeft een meerjarenplan opgesteld tot 2019 dat ons zou moeten leiden van
een schuld van € 20.599.379,04 nu naar € 13.710.645,58 eind 2019 of een schuldvermindering van 33, 40%.
Dit is een vermindering van schuld van € 6.888.734 in 6 jaar of gemiddeld € 1.148.122 per jaar.
Dit brengt de schuld per Kortessemnaar van € 2516,33 in 2013 naar € 1659,83 in 2019 of een vermindering met
meer dan 33% zijnde 1/3.
De schuld per hoofd zal dan +/- €1659,83 belopen.Dat is dan nog het dubbel van de gemiddelde schuld per
inwoner in vergelijkbare gemeenten, ongeveer € 819 (zie hoofdstuk “uitstaande schuld”).
Vaststelling
U zult zelf wel Uw conclusies trekken omtrent de financiële situatie van onze gemeente en haar inwoners.
Een kleine toekomstanalyse van ons:
Sterkte:
- Kortessem heeft inwoners met een inkomen boven het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten.
Het nieuwe CD&V - N-VA -bestuur beseft het dramatische van de financiële situatie en heeft de moed een herstelbeleidsplan op te stellen om naar een aanvaardbare financiële toestand te evolueren. Wanneer iemand beseft dat
hij iets moet doen voor zijn gezondheid is dit al halve genezing. Wanneer hij/zij dan nog de moed heeft de nodige
maatregelen te treffen zal het op termijn goed komen.

Zwakte:
- Momenteel is Kortessem op financieel gebied een doodzieke gemeente met de hoogste schuld per inwoner
van gans Limburg en met een schuld die per inwoner wel bijna 3 x deze is van het gemiddelde in vergelijkbare
gemeenten.
- We erfden torenhoge gemeentebelastingen – 8,5% - en opcentiemen – 1600 – zodat aan die zijde weinig ruimte
voor een verhoging mogelijk is. De Kortessemnaar is geen citroen. of was het al ........?
- De financiën van de gemeente staan zwaar onder druk door diverse bijdragen bijvoorbeeld aan brandweer,
politiezone, pensioenen,..
- Er is geen pensioenreserve opgebouwd
- Indien er veel nieuwe investeringen gepland worden, zal er op andere vlakken bespaard moeten worden.

Bij N-VA Kortessem wordt gelachen en gedebateerd, maar vooral hard en ernstig gewerkt.

Bedreiging:
De gesubsidieerde middelen vanuit hogere overheden dalen licht.
Onze N-VA visie, in de betekenis van een ideaal of toekomstbeeld op lange termijn:
“We willen Kortessem behouden als een landelijke en groene gemeente en verder uitbouwen tot een hedendaagse gemeenschap waar het vandaag en morgen goed is om te leven en te werken. Om dit waar te maken willen
we, binnen een gezond financieel kader en vanuit een duidelijke langetermijnvisie, zorgen voor een kwaliteitsvolle
en correcte dienstverlening voor alle inwoners. We willen instaan voor de verdere ontwikkeling van een goed
ingericht en veilig openbaar domein dat de inwoners uitnodigt om deel te nemen aan het openbare leven. Een
goede verstandhouding tussen bestuurders, medewerkers en inwoners staat hierbij centraal.”

En hoe ziet N-VA de financieel toekomst?
Wij streven naar een financieel gezonde gemeente met voldoende draag- en daadkracht. Het permanent opvolgen
van de inkomsten en uitgaven van het bestuur is van het grootste belang om onze gemeente financieel gezond te
krijgen en vervolgens te houden. Wat te doen?
1.
De gemeentebelasting per inwoner gelijk of onder het gemiddelde van vergelijkbare
plattelandsgemeenten van de Belfiuscluster brengen. Dit is het doel op lange termijn.
2.
Andere belastingen en retributies aanpassen en eventueel jaarlijks indexeren.
3.
De schuldenlast per inwoner gelijk brengen met het gemiddelde van vergelijkbare plattelandsgemeenten.
4.
Het eventueel overschot van de jaarrekeningen prioritair aanwenden voor bijkomende investeringen,
en op die manier zo weinig mogelijk nieuwe leningen aangaan.

Info en reactie op onze site: kortessem@n-va.be
Lid worden? Tel Lothar Baldewyns 0473/44 12 03 of Mail baldewyns.lothar@hotmail.com
V.U. Luc Dullaers, Hasseltsesteenweg 15 3720 Kortessem

