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FINANCIËN 

Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen geen doel op zich. Ze zijn een 

middel om de gemeentelijke werking mogelijk te maken: lokale maatschappelijke noden 

en de politieke doelen moeten op een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden. Een 

nauwgezet financieel beheer is belangrijk, niet om de vinger op de knip te houden, maar om 

de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten.  

Groen kijkt verder dan de begrotingscijfers. We kijken ook naar de waarde van de 

eigendommen van de gemeente, de kwaliteit van de bestaande infrastructuur, de waarde van 

investeringen die zichzelf terugverdienen zoals in energie-efficiëntie, culturele activiteiten die 

mensen verbinden of een performant OCMW dat successen boekt in het herlanceren van 

mensen,... 

De financiële situatie van de gemeente is een blijvend aandachtspunt. De schulden zijn de 

laatste jaren wel verminderd, van 48,4 miljoen euro in 2013 naar 40,2 miljoen in 2017 (van 

2.035 euro per inwoner naar 1.633 euro per inwoner), maar dit geeft een vertekend beeld 

omdat een pak grote en dure investeringen die op stapel staan vanaf volgend jaar opnieuw 

druk zullen zetten op de gemeentelijke financiën. Het gaat onder meer om de bouw van het 

nieuwe Cultuurhuis, het nieuwe woonzorgcentrum, de tweede sporthal, een nieuw gebouw 

voor de Buitenschoolse kinderopvang, de ontwikkeling van sportpark Molenkouter,… De 

facturen voor deze grote investeringen komen er nu pas aan. 

Merelbeke is een rijke gemeente. Het gemiddeld inkomen ligt hier veel hoger dan in vele 

andere gemeenten zodat de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting en de onroerende 

voorheffing jaar na jaar blijven stijgen (De taks-shift op federaal vlak zal wel leiden tot een 

vermindering van de gemeentelijke inkomsten). Toch liggen de gemeentelijke 

belastingstarieven vrij hoog. De aanvullende personenbelasting (APB) ligt met 8% fors hoger 

dan het Vlaamse gemiddelde (7,21% in 2018). Slechts 72 van de 308 Vlaamse gemeenten 

hebben een tarief van 8% of meer. Dit geldt ook voor opcentiemen op de onroerende 

voorheffing: met 910 opcentiemen ligt ook dat tarief boven het Vlaamse gemiddelde van 877 

opcentiemen. Merelbeke heft tevens een forfaitaire ‘algemene gemeentebelasting’ van 40 

euro voor alleenstaanden en 70 voor een gezin. Deze belasting is niet afhankelijk van het 

inkomen of het bezit van vermogen.  

 CONCRETE VOORSTELLEN: 1.

 De aanvullende gemeentebelasting ligt met 8% al bij de hoogste in Vlaanderen. Groen 
is geen voorstander om belastingen op arbeid te verhogen. Ook de andere 

belastingen liggen al hoog en kunnen niet verder stijgen. 

 De forfaitaire algemene belastingen wil Groen afschaffen omdat ze voor armen een 
reële last betekenen en voor rijken slechts een kleine inspanning zijn. 

 De gemeente zorgt voor een gezond financieel beleid. Alle investeringen moeten 

goed afgewogen worden en de totale schuld moet onder controle worden gehouden. 



 Waar mogelijk moeten besparingen worden gerealiseerd op de werkingskosten (bv 

door beter samen te werken), maar dit mag niet leiden tot een afbouw van de 

dienstverlening.  

 Groen zal zich steeds verzetten tegen een blinde afbouw van het personeel of 
besparingen bij het personeel die leiden tot een afbouw van de dienstverlening. Dit 

gaat overigens vaak gepaard met het uitbesteden van taken aan de privé (wat niet 

noodzakelijk goedkoper is en dan weer leidt tot een verhoging van andere budgetten). 

 De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt. 
Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar gemeente de belastinggelden inzet. We 

zoeken naar medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van bv 

burgerbegroting en wijkbudgetten. 

 Elke raadslid krijgt een heldere kijk op de inzet van de middelen, de inkomsten en 
de uitgaven, het beheer van reserves en schulden, de correcte toepassing van de 

regelgeving, het risicobeheer. De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor 

een raadslid zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding 

balanslezen hoeft te volgen. De verplichte documenten uit de beheers- en 

beleidscyclus voldoen hier niet aan. De gemeente zorgt voor een begrijpelijke 

financiële rapportering. 

 Groen wil het vermogen van het lokale bestuur beheren als goede huisvader met een 

hoog ethisch besef. Het is niet de rol van een lokale overheid om te beleggen. 

Desondanks moet een stad of gemeente soms geldmiddelen plaatsen, meestal korte 

termijn overschotten en pensioenreserves. Als ze dit doet, dan kiest ze steeds voor 

veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen. 


