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Begroting 2013 : Stadsbestuur denkt dat er geen crisis is
Geen toekomst visie, geen aandacht voor de financiële crisis, geen vernieuwing en verkeerde opties,
dat is het oordeel van Johan Van den Driessche (N-VA) over de begroting van Brussel-stad voor 2013.
Dat de stad geen toekomstvisie heeft rond deze stad noch gaat voor vernieuwing bleek al uit het
beleidsplan dat in december 2012 werd voorgesteld.
Uit de begroting 2013 kunnen we bovendien afleiden dat er in dit deel van Europa blijkbaar geen
crisis is. Totaal verkeerde opties worden genomen. De gewone uitgaven nemen toe met 3,7 %
beduidend meer dan geschatte inflatie voor dit jaar ( 1%). Bij jeugd, cultuur en sport dalen de
budgetten wel; zij moeten wel inleveren. De totale schuld van de stad verhoogt met ongeveer 10 %
en de investeringen nemen af. Nochtans is vrijwel iedereen het er over eens dat in tijden van crisis
we net het omgekeerde moeten doen. Dat de schulden toenemen is verontrustend wetende dat het
percentage van de stadsontvangsten dat reeds gaat naar de schulden 65 % hoger ligt dan de andere
centrumsteden van dit land (Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik)(Bron : Belfius)
Het is een goede zaak dat de tarieven van de opcentiemen op de gemeentebelastingen en de
onroerende voorheffing dezelfde blijven maar dat bijvoorbeeld de belasting op kantoorruimten
stijgt met liefst 50 % door ook de leegstaande bureau’s te belasten zal faillissementen veroorzaken
en de tewerkstelling doen afnemen. De stad doet meer dan hier de kip met de gouden eieren
slachten; normaal heeft de slachter dan nog de dode kip; hier is de slachter zelfs geen eigenaar van
de kip.
Er wachten de stad grote financiële offers in de toekomst door de bevolkingsexplosie die grote
investeringen vergt, door de vergrijzing en door de verwachte explosie van de pensioenlasten maar
het stadsbestuur doet alsof er niets aan de hand is.
Waarom start men niet met een systematische doorlichting van alle diensten voor hun efficiëntie ?
Het is het goede moment omdat een ware pensioengolf op de stad afkomt. Nu reeds blijkt dat per
1000 inwoners de stad 24 personeelsleden telt, tegenover 14 voor genoemde centrumsteden.
En waarom niet alle schepenen gewoon bedanken voor een auto met chauffeur in deze moeilijke
tijdens is mij ook een raadsel.
Het feit dat het stadsbestuur zelf aangeeft dat er geen tijd was om een ernstig meerjarenplan te
maken zegt veel over de wijze waarop de coalitie-leden hun verkiezingsprogramma hebben
geschreven en het feit dat aan coalitie sluiten belangrijker was dan de inhoud van het beleidsplan.
Schepen Ans Persoons voelt zich als Alice in Wonderland. Wellicht het hele schepencollege. Maar
weet dat Alice nadien wakker werd en het een droom bleek. Dat zal ook hier over een paar jaar
blijken . Dan is het eb en wordt duidelijk wie zwom zonder zwembroek.

Johan Van den Driessche zal in alle geval nauwlettend toekijken op het nieuw meerjarenplan dat
voor het najaar wordt in het vooruitzicht gesteld. De stad verdient immers veel beter.
(hierover bestaat ook een uitgebreider nota die op verzoek verkrijgbaar is)

Geen vergunning voor uitbreiding jeugdherberg ?
De dienst Stedenbouw van de stad heeft een negatief advies gegeven omtrent de langverwachte
modernisering en uitbreiding van de jeugdherberg Bruegel van 134 naar 200 bedden en gefinancierd
door de Vlaamse Gemeenschap. Voor de stad gaat het hier om een hotel …
Voor Johan Van den Driessche (gemeenteraadslid N-VA) is dit een heel eigenaardige redenering voor
een vzw die werkt met en voor kansarmen in een multicultureel project (het internationaal
jeugdtoerisme) dat natuurlijk niet te vergelijken is met een klassiek hotel. Een hotelvergunning is er
trouwens wettelijk niet voor nodig.
Het bewijs voor hem dat de stad zich verbergt achter die kwalificatie om geen goedkeuring te
moeten geven is ook dat tijdens de hele procedure met geen woord werd gerept over dat mogelijk
probleem. Zeker in geval van initiatieven van algemeen belang is het immers een normale praktijk en
een principe van goed bestuur dat de indiener gewezen wordt op mogelijke technische problemen.
Johan Van den Driessche zal hierover het college interpelleren om proberen te vermijden dat de
jeugd en kansarmen het slachtoffer worden van politieke spelletjes.

Geen waterpret meer voor kinderen in Brussel ?
Waar moeten gezinnen met kinderen naar toe voor een namiddag waterpret als Océade in
september dicht is ? Johan Van den Driessche, gemeenteraadslid N-VA maakt zich daarover zorgen.
Hij zal op de gemeenteraad van 22 april het collega terug interpelleren in de hoop dat het terugkomt
op haar beslissing om Océade onmiddellijk te sluiten niettegenstaande dat domein na de sluiting er
vele jaren ongebruikt zal blijven. Bovendien is de leegstand van zulk pand gedurende jaren geen
goede zaak voor de netheid en de veiligheid , ook niet voor Kinepolis in de buurt waar vele
Brusselaars met de kinderen naar toe trekken.

Weetjes over de inzet van politiediensten
De inzet van politie voor Brussel Bad in 2012 bedroeg 50 politie-uren per dag, voor Euroferia, het
Spaans volksfeest aan de Heizel bedroeg dat 708 uren per dag. Dat heeft de stad bekend gemaakt
op vraag van Johan Van den Driessche (N-VA) . Toch betreurt Johan Van den Driessche dat de stad en
de organisatoren van Euroferia niet tot een vergelijk zijn kunnen komen om dit volksfeest ook in
2013 te laten plaatsvinden.
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