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Verantwoordelijkheid nemen
De voorbije maanden hebben we 
geleerd wat cijferen echt betekent. De 
verstrengde budgettaire normen als 
gevolg van de door Vlaams minister 
Bourgeois (N-VA) opgelegde beleids- 
en beheerscyclus (BBC), hebben ons 
daartoe verplicht, zoals ook alle andere 
gemeenten in Vlaanderen.
Voor een stad die 18 jaar zeer zwaar 
investeerde in infrastructuur (we-
gen, riolering, gebouwen, scholen, 
kinderopvang,fietspaden…) en hier-
voor heel wat leningen afsloot en dus 
schulden heeft opgebouwd, is dit al-
lerminst een sinecure. 
N-VA beschuldigt CD&V en de meer-
derheid van ‘wanbeleid’ en ‘schuldver-
slaving’. Hun geheugen is zeer kort 
want N-VA maakte als kartelpartner 
van CD&V in de periode 2007-2012 
effectief  deel uit van de meerderheid 
en is dus mee verantwoordelijk voor 
het toen gevoerde beleid. Roepen aan 
de kant is natuurlijk gemakkelijker dan 
verantwoordelijkheid nemen en oplos-
singen aanreiken. CD&V kiest voor het 
laatste. 
En hoe was het ook weer...een jong 
koppel dat zich in de schulden stak 
voor het bouwen van een huis, noemt 
dat achteraf  zijn beste investering.
Over de meerjarenplanning 2014-2019 
leest u meer op pagina 4 en 5.

Marc Van den Bergh
Voorzitter CD&V 

Scherpenheuvel-Zichem

Als je aan oudere mensen vraagt hoe ze hun leven verder nog 
zien, krijg je meestal dit als antwoord: ‘ik wil zo lang mogelijk 
in mijn eigen huis blijven’ en daarna volgt er gewoonlijk ‘en ik 
hoop dat ik nog lang goed gezond blijf’.
In dit nummer wordt er veel gesproken over de moeilijke finan-
ciële situatie van gemeente en OCMW, over de besparingen die 
dienen te gebeuren. We hebben er echter voor gekozen om 
niet te besparen op de thuiszorgdiensten. Er was wat ongerust-
heid bij cliënten en personeel omdat in andere gemeentes de 
thuiszorgdiensten door het OCMW afgestoten worden. In onze 
gemeente blijven de diensten gewoon verder werken. Want wij 
weten hoe belangrijk ze zijn voor hulpbehoevende mensen om 
in hun thuisomgeving te kunnen blijven. Verder zijn we zeker 
dat we met onze eigen diensten continuïteit en kwaliteit in de 
dienstverlening kunnen garanderen.

Ik wil zo lang mogelijk 
in mijn huis blijven



We hebben inderdaad een uitgebreide 
hulpverlening in de thuiszorg: de dienst 
gezinszorg met 27 verzorgenden, de 
aanvullende thuiszorg met 21 poets-
hulpen en 1klusjesman  en de dienst 
warme maaltijden. 

In de thuiszorg zijn het niet alleen de 
diensten die veel werk verzetten. Min-
stens even belangrijk zijn de mantelzor-
gers: partner, kinderen, familie, buren.  
Vanuit het OCMW worden er initiatie-
ven genomen voor de mantelzorgers 
(onlangs nog een gezellige ontmoe-
tingsnamiddag) omdat we hen waar-
deren. Tijdens deze momenten polsen 
wij ook naar hun vragen en behoeften . 
Daaruit bleek o.m. dat de diensten aan 
huis heel belangrijk zijn.
Ondanks de waardering die we heb-
ben voor de mantelzorgers, hebben 

we hier echter een besparing moeten 
doorvoeren. De mantelzorgpremie 
werd verminderd van 50 naar 40 EUR. 
per maand. Hiermee hebben wij echter 
nog steeds één van de hoogste premies. 
Het gemiddelde in Vlaams Brabant is 
30 EUR/maand. Meerdere gemeentes 
hebben zelfs geen premie of  maar 50 
EUR per jaar. 
Een kleinere mantelpremie maar met 
behoud van de thuiszorgdiensten was 
voor ons de meeste verantwoorde keu-
ze in deze financieel moeilijke tijden.

Wil dit zeggen dat het OCMW verder 
niet bespaard heeft? In het OCMW is 
er steeds een zeer strak budget gevoerd, 
want het grootste deel van de financiële 
middelen voor het OCMW komen uit 
de gemeentelijke kas en het OCMW 
probeerde de last voor de stad zo laag 

mogelijk te houden.  We gaan  op 
dezelfde manier verder, maar we zullen 
nog zuiniger omspringen met werkings-
middelen, met vervanging van afwezig 
personeel, enz.  Zoals u elders in dit 
nummer kan lezen, leveren ook de 
raadsleden en de OCMW-voorzitter in.

Op deze manier willen wij in deze 
financieel moeilijke tijden toch zorgen 
dat elke inwoner zo lang mogelijk in 
zijn eigen omgeving kan blijven.

Marie Jeanne 

Hendrickx

OCMW-

voorzitter
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Ik wil zo lang mogelijk 
in mijn huis blijven
Wij weten hoe belangrijk het is voor hulpbehoevende mensen om in hun 
thuisomgeving te kunnen blijven. We zijn zeker dat we met onze eigen 
diensten continuïteit en kwaliteit in de dienstverlening kunnen garanderen.
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Besparen op de uitgaven
Als er moet bespaard worden, willen en 
moeten wij als bestuur het goede voor-
beeld geven.
De zitpenning van de gemeenteraadsle-
den en van de OCMW-raadsleden wordt 
verminderd met 10 euro. Dit betekent 
een vermindering van de netto-zitpen-
ning (na bedrijfsvoorheffing en voor fis-
cale aangifte) met 5 %. De maandwedde 
van de burgemeester wordt verminderd 
met 175 euro. De schepenen leveren 125 
euro per maand in. Dit komt voor burge-
meester en schepenen overeen met een 
daling van 5,5 % van de netto-wedde (na 
bedrijfsvoorheffing en sociale bijdrage 
en voor fiscale aangifte). 
Het investeringsritme voor infrastruc-
tuurwerken wordt op een lager peil 
gebracht, logisch want er werd in het 
verleden al heel veel gerealiseerd. Binnen 
de investeringsplanning wordt abso-
lute prioriteit gegeven aan de projecten 
die gesubsidieerd worden door hogere 
overheden. Het aangaan van nieuwe 
leningen word beperkt tot het absoluut 
noodzakelijke. Zo wordt de financiële 
inbreng van de stad en de schuldenlast 
sterk ingeperkt. 
De subsidies aan verenigingen zijn ver-
minderd met 10 %. We zijn er echter van 
overtuigd dat de verenigingen de eersten 
zijn die onze inspanningen om overal 
voor infrastructuur te zorgen waarde-
ren. Anderzijds werden de subsidies 
ter ondersteuning van de verschillende 
adviesraden behouden alsook een aantal 
subsidies in de sociale sfeer zoals deze 
voor de gehandicaptenwerking KLIM 
OP, palliatieve zorgen en de welzijnsver-
enigingen. 
Ook het OCMW, het AGB, de politie-
zone en de kerkfabrieken doen inspan-
ningen zodat de gemeentelijke bijdrage 

onder controle gehouden wordt.
Naar het personeel toe is er een selectie-
ve wervingsstop. Ongeveer 50 % van de 
mensen die in de periode 2014-2019 met 
pensioen gaan zullen vervangen worden.
Het blijft de prioritaire bedoeling om 
de tewerkstelling zoveel als mogelijk te 
behouden.
In de huidige meerjarenplanning 2014-
2019 zal iedereen, met uitzondering van 
het personeel van het zwembad, zijn/
haar job kunnen behouden. 
Het zwembad sluit vanaf  1 juli 2016 de 
deuren. Het werd in 1997 gerenoveerd 
om in orde te zijn met de Vlarem-nor-
men. Aangezien deze vernieuwingswer-
ken na 20 jaar moeten herhaald worden, 
dienen ze opnieuw te gebeuren in 2017. 
Het zwembad nog langer openhouden 
na 2017 zou zware investeringen vragen, 
die niet haalbaar zijn voor onze stad. 
Op jaarbasis boekt het zwembad een 
verlies van 430 000 euro. De gemid-
delde kost per zwembeurt bedraagt 8,5 
euro terwijl de gemiddelde ontvangst 
per zwembeurt 0,85 euro bedraagt. Als 
stadsbestuur kunnen we die kosten niet 
langer alleen dragen. Wij gaan gesprek-
ken aan met de omliggende gemeen-
tebesturen en mogelijke privé-partners 
teneinde te komen tot een oplossing die 
voor de stad budgettair haalbaar is. 
Het toegekende bedrag van de maaltijd-
cheques wordt vanaf  1 februari 2014 
verminderd tot 5,5 euro. Per maaltijdche-
que is er nu een bedrag van 7 euro, dat 
is het maximaal wettelijk toegestane be-
drag. De maaltijdcheque blijft nog steeds 
ruim boven het minimale bedrag.

Verhogen van de inkomsten
Een aantal gronden en gebouwen, die 
niet noodzakelijk zijn voor een goede 
werking van de diensten worden ver-

kocht: oud-gemeentehuis Zichem, 
gebouwen academie beeldende kunst in 
Messelbroek (als de academie naar Den 
Hulst verhuist), gronden aan de Prins de 
Merodelaan in Averbode (ter hoogte van 
de dorpskerk) en aan de Pannestraat in 
Messelbroek.
De personenbelasting wordt vanaf  
2014 van 7,5% naar 8,5% gebracht. Dit 
betekent een gemiddelde verhoging per 
belastingplichtige van 64 euro per jaar  
De onroerende voorheffing gaat van 
1.450 naar 1.600 opcentiemen. Dit komt 
overeen met een gemiddelde verhoging 
van 53 euro per aanslag per jaar. Beide 
tarieven werden niet meer aangepast 
sinds 2002. 

Participatie
Het ontwerp van het meerjarenplan werd 
in het najaar van 2013voorgelegd aan alle  
adviesraden en aan de bevolking tijdens 
een participatieavond. 
Met heel wat van de uitgebrachte opmer-
kingen en suggesties werd rekening ge-
houden. De constructieve medewerking 
van de adviesraden en van de bevolking 
heeft ons aangenaam verrast. Samen met 
onze schepen van Jeugd Inne Pauwels 
heb ik twee zittingen meegemaakt van de 
jeugdraad. Opvallend was de positieve en 
solidaire sfeer onder de verenigingen. Er 
werden alternatieve besparingsvoorstel-
len gedaan en uiteindelijk kwam men als 
groep tot een consensus. Het uiteinde-
lijke voorstel van de groep werd integraal 
weerhouden in onze planning.

Dienstverlening staat voorop 
De grote uitdaging voor de komende 
jaren is, ondanks de besparingen, een de-
gelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening 
te blijven verzekeren. Met onze CD&V-
ploeg maken wij daar werk van.

Manu CLAES

Burgemeester

Meerjarenplan 2014-2019
Het was een bijzonder moeilijke oefening om tot een meerjaren-
planning te komen die voldoet aan de opgelegde strenge bud-
gettaire normen. Wij hebben besparingen doorgevoerd en ook 
gezocht naar nieuwe inkomsten. Hierbij moesten keuzes gemaakt 
worden. Dat was nodig om de goede werking van de diensten en 
de toekomst van onze stad veilig stellen. 
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Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-

werking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? 

Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Steffen Van Roosbroeck
(steffen.vanroosbroeck@gmail.com)
www.aarschot.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Onze CD&V-ploeg is er voor u!

CD&V-fractie in de gemeenteraad: v.l.n.r. 
bovenaan: Ben Mattheus, Willy Cortens, 
Rob Jacquemyn, Arlette Sannen, Geert 
Janssens. Onderaan: Marie Jeanne 
Hendrickx, Manu Claes, Marleen Van 
Meeuwen, Lieve Renders, Inne Pauwels.

CD&V-fractie in de OCMW-raad: 
v.l.n.r. Kathleen Lemmens, Marie 
Jeanne Hendrickx, Mia Boven, 
Jos Lemmens, Marleen Swinnen


