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KAPELLE-OP-DEN-BOS
Beste wensen voor 2014
Eerst en vooral wens ik iedereen
vanwege ons bestuur en onze mandatarissen een schitterend en gezond 2014 toe.
Aan het begin
van 2013 stonden onze acht
gemeenteraadsleden en
drie OCMWraadsleden
hier nog alleJO SMEDTS
Voorzitter
maal als
N-VA KODB
nieuwe verkozenen.
Ondertussen zaten zij niet stil. Met
een sterke fractie doen we er alles
aan om het gemeentebestuur er op
te wijzen dat er verandering nodig
is.
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LEDENAANTAL BLIJFT GROEIEN
We zijn er best wel trots op dat ons
ledenaantal ook nog altijd blijft
groeien. Een duidelijke roep naar
verandering van onze bevolking.
Beste Kapellenaar, het nieuwe jaar
brengt ook voor ons nieuwe uitdagingen. De verkiezingen van mei
2014 zullen bepalend zijn voor de
toekomst van ons land. Mag
ik dan ook een warme oproep
doen om er samen met ons
voluit voor te gaan.

HET ROER OMGOOIEN
Als fractieleider van de N-VA in de Kapelse gemeenteraad, wens ik jullie namens
alle N-VA-gemeenteraadsleden en het ganse N-VA-bestuur van harte een gezond
en vreugdevol 2014. Op politiek vlak kondigt 2014 zich aan als een zeer belangrijk
jaar. Op 25 mei worden immers verkiezingen gehouden voor zowel het Vlaamse,
Federale als Europese Parlement.

UW STEUN IS NODIG!
de N-VA gaat voluit voor Verandering voor Vooruitgang en is bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen als de kiezer ons daarin wil steunen.
Jullie allemaal hebben de sleutel in handen om ons daartoe de kans te geven door
massaal deze verandering te steunen. En ja, de steun zal massaal moeten zijn, willen de traditionele partijen niet opnieuw nefaste akkoorden sluiten zonder de
N-VA, de grootste Vlaamse formatie.
Ook in onze gemeente zagen we bij de recente gemeenteraadsverkiezingen een
staaltje van dat misprijzen voor jullie roep om verandering. Zelfs een eclatante
overwinning, met 33 % van de kiezers achter ons, weerhielden de verliezers van
sp.a en CD&V er niet van om zonder enig overleg de grootste fractie aan de kant te
schuiven. Jullie massale steun zal dus nodig zijn op 25 mei om ons ‘incontournable’
te maken, om het eens in het Frans te zeggen.

HET MEERJARENPLAN: EEN MAAT VOOR NIETS
Op de laatste gemeenteraad van vorig jaar stelde de meerderheid haar meerjarenplanning voor. Die belooft niet veel goeds. We gaan er in dit blaadje verder op in.
Samengeval kunnen we stellen dat:
• de gemeentelijke reserves de komende jaren smelten als sneeuw voor de zon,
• de schuld daarentegen fors stijgt,
• geplande investeringen voor zwakke weggebruikers fors stijgt, en nieuwe investeringen zeer beperkt zullen zijn,
• efficiëntie bij de werking van de gemeente en de broodnodige besparingen uitblijven en niet concreet aangepakt worden in het beleidsplan.
Zelfs de externe doorlichtingsfirma spreekt van een gebrek aan visie bij
de CD&V-sp.a-meerderheid. Tja, moet er nog zand zijn?
Verandering is ook in onze gemeente broodnodig.
Kortom, als we niet willen eindigen zoals het orkest op de Titanic, is het
de hoogste tijd dat we de steven radicaal omgooien. Zowel hier in
Kapelle-op-den-Bos, als bij de nationale verkiezingen van 25 mei.
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Wij rekenen op jullie!
Met vriendelijke groeten,
Namens onze ganse N-VA-ploeg,

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Meerjarenplanning zonder visie belooft weinig goeds
Vanaf dit jaar werken alle gemeenten en OCMW’s in Vlaanderen met
een meerjarenplanning, in plaats
van een jaarlijkse budgetplanning.
Hierdoor moeten gemeente en
OCMW hun plannen voor de komende zes jaar uit de doeken doen
én duidelijk becijferen. Met andere
woorden: wat gaan we de komende
zes jaar doen en hoe gaan we dat
betalen?

Wat betekent dat nu in
Kapelle-op-den-Bos
Op de laatste gemeenteraad van 2013
werd de meerjarenplanning (ook wel
Beleids- en Beheerscyclus of BBC
genoemd) van onze gemeente voorgesteld. De N-VA heeft dit meerjarenplan van de huidige meerderheid
grondig geanalyseerd en kwam tot
het besluit dat dit plan weinig goeds
belooft. Er is geen sprake van enige
visie. Zonder onze lezers met cijfers
te willen overladen, geven wij u
een bondig overzicht van onze
bevindingen:

De schuld stijgt fors

Geen efﬁciënte werking

De volgende vijf jaar zal onze
schuld stijgen van 10 miljoen euro
naar 12 miljoen euro of een stijging van 20 %. De schuldenlast
van onze gemeente stijgt in dezelfde periode van 326 000 euro
naar 455 000 euro of een stijging
van 40 %!

Uit de bevragingen bij het
gemeentepersoneel door een
externe doorlichtingsfirma - die
nota bene werd aangesteld en
betaald (80 000 euro) door de
meerderheid - blijkt dat efficiëntie
bij de werking van de gemeente
te wensen over laat.

De schuldaflossing blijft de volgende jaren ongeveer gelijk. Maar
de schulden en de schuldenlast
stijgen fors. Dat betekent dat het
huidige bestuur dit ernstig financieel probleem doorschuift naar
onze kinderen en hen met een
financiële kater opzadelt!

Uit de doorlichting blijkt dat:
• besparingen wel degelijk mogelijk
zijn
• meer dan de helft van het leidinggevend kader nog steeds niet werd
aangesteld. Al meer dan twee jaar
dringt de N-VA hierop aan en
eindelijk zal hier beweging in
komen… Quid dienstverlening
aan de bevolking?
• visie van het beleid ontbreekt
• veel (dure) plannen worden gemaakt maar concrete uitwerking
ervan blijft in laden op et gemeentehuis liggen en worden niet uitgevoerd

De reserves dalen
De reserves van onze gemeente
dalen van 5,2 miljoen euro in 2013
naar minder dan 1 miljoen euro
in 2018. Een daling van 83 %.

Investeringen blijven uit
Verder blijven we op onze honger
zitten als we de geplande investeringen voor een beter wegennet
en voor betere fiets- en voetpaden
bekijken. Ja, er zijn weer veel
plannen in de maak, maar nauwelijks een concrete uitwerking
ervan. De laden van de bureaus
op het gemeentehuis moeten ondertussen al uitpuilen van de
dure plannen die nooit uitgevoerd werden.

De N-VA vraagt dat deze beleidsdoelstellingen meetbaar en opvolgbaar
worden gemaakt. ‘Meten is weten’
maar ‘Niet moeten meten is gewoon
uw zin kunnen doen’!
Dit meerjarenplan is niet af en maakt
niet duidelijk welke richting het gemeentebestuur met Kapelle-op-denBos uit wil in de komende zes jaar.

N-VA Kapelle-op-den-Bos aanwezig op het grote
N-VA Kapelle-op-den-Bos was op
11 januari aanwezig in de Expo Gent
om samen met een 5 000-tal gelijkgestemden het nieuwe jaar in te zetten.
In zijn toespraak riep onze nationale
voorzitter Bart De Wever op om op

kodb@n-va.be

25 mei niet voor het PS-model te kiezen maar te kiezen voor verandering
met de N-VA. Een verandering
waarin iedereen die werkt, spaart en
onderneemt beloond wordt. Gast-DJ
van dienst Peter De Decker zette

Problemen bij het PWA Kapelle-op-den-Bos
De sociale economie is belangrijk. Enerzijds om mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt nieuwe
kansen te geven en anderzijds om te voldoen aan maatschappelijke behoeften.
De federale regering heeft hiervoor het systeem van de dienstencheques ingevoerd. Op verschillende plaatsen
werden zogenaamde buurtdiensten opgericht. In Kapelle-op-den-Bos is dit het PWA. Bedoeling van een sociaal
economie-bedrijf is wel dat het zelfbedruipend is en op eigen benen kan staan en werken. Aanvankelijk had het PWA
in Kapelle-op-den-Bos veel succes en groeide uit tot een bedrijf van meer dan 50 werknemers met een reserve van meer
dan 250 000 euro. Het succes was deels te wijten aan de federale extra subsidies wanneer werknemers van het systeem
PWA-cheques overstapten naar het systeem van dienstencheques.

Het geld is op
Deze subsidies zijn echter beperkt in de tijd en na het wegvallen
van deze subsidies boekte het PWA Dienstencontact elk jaar
verlies waardoor de reserves opraakten. Acties om het tij te
keren bleven uit en twee jaar geleden bleek dat er geen geld
meer was om de lonen te betalen. Met waarborg van de
gemeente werd een kredietlijn geopend bij KBC t.b.v.
82 000 euro. De termijn van deze kredietlijn zou aflopen eind december 2013 aangezien een reddingsplan het PWA immers binnen het jaar
(2013) terug uit de rode cijfers zou halen. Toen
bleek dat deze doelstellingen niet werden gehaald, werd een verlenging van de kredietlijn
aangevraagd en mede door het gemeentebestuur
toegestaan voor twee jaar.

Nog steeds geen reddingsplan
En wat blijkt? Op de laatste bestuursvergadering van het PWA
werd nog steeds geen reddingsplan voorgesteld! Blind vertrouwen in een goede
afloop? Onkunde en/of onwil om een degelijk herstelplan voor te leggen en door te
voeren?

Financieel ziek
Het PWA in Kapelle-op-den-Bos is financieel ziek en heeft dringend een dokter nodig die de diagnose stelt en remedieert. Hoe is dit verlies kunnen ontstaan en welke acties dienen ondernomen te worden om het PWA terug financieel gezond te maken?
En laat ons duidelijk zijn: besparingen op fotokopies zullen niet volstaan. Waar blijft de visie en actie van deze meerderheid? Steeds opnieuw brandjes blussen zonder reddingsplan en beleidsplan op lange termijn … kenmerkend voor
dit bestuur van CD&V en sp.a

Nieuwjaarsfeest in Gent
nadien een spetterende fuif in. De
sfeer zat er goed in en wij laten u
graag mee genieten met een paar fotootjes van onze Kapelse delegatie.

www.n-va.be/kodb

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

