
CD&V en Open VLD voorzien belastingverhoging van 2,2 miljoen 
Euro 

Het stond in de sterren geschreven dat de onverantwoorde investeringswoede niet 
ongestraft zou blijven. Al een paar jaar voorspellen we dat de gelijktijdige en 
grote investeringsdossiers niet alleen grote problemen zullen geven voor onze 
handelaars in de binnenstad maar dat ook de toename van de schuld ongezien zou 
worden. Via allerlei begrotingstechnieken heeft men het financieel debacle over 
de verkiezingen kunnen tillen met de bedoeling de Truienaren pas na de 
stembusgang te confronteren met een belastingverhoging. Gelukkig moeten de 
steden en gemeenten bij de opmaak van het budget ook een meerjarenplanning 
opmaken voor de volgende jaren, in dit geval ook voor 2019 en 2020. 

Aanstaande dinsdag brengt de meerderheid het budget 2018 en de 
meerjarenplanning. In 2018 staat het water aan de lippen maar onmiddellijk na de 
verkiezingen in oktober 2018 is het hekken van de dam. 

Voor alle duidelijkheid komen deze cijfers niet van ons maar van de financiële 
dienst.    

In bijgevoegde tabel zie je dat de belastinginkomsten in 2019 stijgen met 
728.000 euro ten opzichte van 2018 en in 2020 komt daar nog eens 1.477.000 
euro bij. We spreken dus van een totaal bedrag van maar liefst 2,2 miljoen euro (!)  

  

Hoe deze bijkomende belasting zal worden geïnd, is nog niet duidelijk. Om een 
idee te geven zal naast de hoge afvalfactuur van Limburg.Net van 142,60 € (voor 
gezin met 3 personen   ) , de opcentiemen op de personenbelasting en de 
onroerende voorheffing deze bijkomende belasting neerkomen op € 125 per gezin 
extra. 



Ik geef ook nog enkele andere belangrijke cijfers uit het budget 2018, het einde 
van deze legislatuur van de CD&V –Open VLD meerderheid o.l.v. burgemeester 
Veerle Heeren en vergelijk die met 2012, het laatste jaar van de periode o.l.v. 
Ludwig Vandenhove.  

* Betreffende de schuld van 2018 zit hierin vervat: 

 - Schuld stad:  € 87.278.973 

 - Schuld Patri:   € 3.770.357 

 -Schuld Agost:  € 34.587.500 

De schuld van Agost kan nog wijzigen. Naar verluidt zou men gerealiseerde 
projecten op de markt brengen tot verkoop om ze nadien terug te huren (!)  (cfR. 
Jongerencampus Gazomersite) Met deze kortetermijnvisie zouden schulden 
vroegtijdig kunnen afgelost worden  maar zullen de werkingskosten nog meer stijgen. 

Een domper op de eindejaarsfeesten toch? 

Filip Moers 

Sp.a fractieleider 

Type 2012 2018 Procentueel 
verschil

Werkingskost
en

€ 8.939.260 € 9.520.172 + 6,50%

Personeelsko
sten

€ 21.719.158 € 25.435.135 + 17,11%

Schuld * € 65.635.434 € 125.636.830 + 91,42%



 


