Tussenkomst René Wouters tijdens de gemeenteraad van 21/05/2007

Punt 11. Begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst en nr. 5 – buitengewone dienst.

Voorzitter, collega’s,
Wat de gewone dienst betreft, heb ik het eigenlijk alleen moeilijk met de verhoging van de
al veel te hoge financiële kosten van leningen maar daar kom ik straks tijdens de
bespreking van de buitengewone dienst op terug want dat hangt daar natuurlijk mee
samen. Verder verheugen wij ons erop dat de veel te dure kosten voor de bebloeming van
de gemeente worden geschrapt, al ware het niet slecht om daar toch iets van te behouden
want een bloemetje fleurt het straatbeeld toch wat op, alleen moet dat veel goedkoper
kunnen. Voor de rest gaat het eigenlijk om wat relatief onbelangrijke verschuivingen links
en rechts.
Wat de buitengewone dienst betreft echter, heeft Open Vld toch wel wat meer
opmerkingen:
1) Voor de verschillende meer uitgaven en overschrijdingen van vermoedelijke
hoeveelheden bij al die werken hadden wij toch graag wat meer uitleg en meer
details gezien. Wat zijn de redenen en oorzaken daar van? Zijn daar geen
gedetailleerde verrekeningsnota’s met een toelichtende nota van de ontwerper goed
te keuren? Waaraan wordt dit allemaal besteed? Een bedrag van in totaal 155.000
euro is toch niet niks, daar kan je een complete woning van zetten. Dus wij
verwachten daar toch wel uitgebreide verantwoordingsnota’s over.
2) De herbestemming van het budget van bureaumeubilair van het voormalig
politiebureel naar de raadzaal zou toch wel een fameuze vergissing zijn. Toegegeven,
mijn gebuur heeft een smallere tafel dan ik, maar ik heb daar toch nog niet veel
papieren zien afvallen bij gebrek aan plaats of zoiets. Maar de mensen die in het
voormalig politiebureel tewerkgesteld zijn, hebben niet eens een deftige deurklink
om de deur te openen en te sluiten. Ik denk dat alle raadsleden die in de jongste
maanden de dossiers voor de gemeenteraad zijn komen inkijken en daarvoor in het
voormalig politiebureel werden ontvangen, zullen akkoord zijn dat de nood daar
veel hoger is dan in de raadzaal. Al weet ik natuurlijk niet hoeveel raadsleden daar
ooit al zijn binnengeweest.
3) De meer uitgaven ingevolge opening van prijsoffertes zijn toch weer erg aanzienlijk.
Zowel voor het materiaal voor de werkplaats als voor de onderwaterstofzuiger gaat
het telkens om meer dan 50% overschrijding van de raming. Maar ik wil daar niet
te diep op ingaan, ik weet wel: dit was een overgangsbegroting. De nieuwe schepen
van begroting moet de kans krijgen om zich in te werken. Ik kan alleen maar de
hoop uitspreken dat de nieuwe schepen in de toekomst met nauwkeuriger ramingen
voor de dag zal komen.

4) De twee belangrijke posten voor onze sportinfrastructuur: het buitengewoon
onderhoud van de wielerpiste en de aankoop van een polyvalente sportvloer zijn
twee prachtige illustraties van wat ik bedoelde op onze zitting van maart
jongstleden: Gezien het bovenlokaal belang van onze sportinfrastructuur en met
name de wielerpiste, de sporthal, het zwembad en de atletiekpiste, moeten we
streven naar een verzelfstandigde beheersvorm met participaties van bovenlokale
instanties zoals de provincie, bloso, intercommunales, maar ook van private
investeerders. Een PPS-constructie dus of Publiek Private Samenwerking. Los
daarvan had ik toch ook voor deze belangrijke posten wat meer details willen zien.
Ik neem aan dat voor beide investeringen nog een gedetailleerd bestek ter
goedkeuring zal worden voorgelegd?
5) Ten slotte wat de financieringswijze van deze investeringen betreft, kan ik absoluut
niet akkoord gaan met weeral twee nieuwe leningen. We hebben zopas in punt 1 van
de dagorde kennis genomen van de thesaurietoestand van de gemeente: bijna 11,5
miljoen waarop volgens de begroting 246.285 euro aan intresten ontvangen worden.
Maar daarnaast hebben we een schuld die nu met die nieuwe leningen er bij boven
de 10 miljoen uitkomt waarop we maar liefst 420.616 euro aan intresten betalen. Dat
is een verschil van 174.331 euro die we elk jaar weggooien omdat er liever geleend
wordt dan de eigen middelen, die veel minder intrest opbrengen, aan te spreken.
Concreet is het voorstel van Open Vld dat in het reservefonds dat nu de ronde som
van nul euro bevat, een structurele reserve zou worden voorzien van 1 miljoen euro
en dat voor de rest de investeringen prioritair met eigen middelen zouden
gefinancierd worden.
Om af te sluiten voorzitter, collega’s, wil ik mij verontschuldigen dat ik zo lang aan het
woord geweest ben, en dat enkel voor de wijziging van slechts enkele cijfertjes uit die
begroting. Misschien kunnen we dat in de toekomst beter reserveren voor een aparte
vergadering van een gemeenteraadscommissie.

