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FINANCIËN 
De huidige financiële toestand van de gemeente Zwijndrecht is gezond. De gemeentelijke schuld is 
beperkt, en bovendien sterk afgebouwd gedurende de laatste zes jaar. De gemeentelijke bijleg voor 
het OCMW is ook sterk gedaald gedurende de laatste legislatuur. Wij willen die trend verderzetten 
zonder te raken aan de voordelen en dienstverlening naar de bevolking toe.  De transitie naar het 
nieuwe Vlaamse systeem met meerjarenplanning is vlot verlopen, en heeft niet tot voelbare 
besparingen geleid. Wel zijn de verschillende gemeentelijke diensten efficiënter en transparanter 
gaan werken. De nieuwe bestuursploeg kan dus zonder veel zorgen haar eigen meerjarenplan 
opmaken.   

De laatste jaren zijn er ook grote investeringen geweest, met als grootste uitschieters het 
woonzorgcentrum Craeyenhof en de uitbreiding van de sporthal. De bouw van de nieuwe kinderopvang 
(Kozze) in Zwijndrecht start nu ook, en is volledig opgenomen in de meerjarenplanning. Voor Groen is 
het belangrijk dat noodzakelijke projecten die onze inwoners maximaal en rechtstreeks ten goede 
komen gerealiseerd kunnen worden, ook in de toekomst. Voor ons moeten dat, net als de huidige 
gerealiseerde projecten, sobere en duurzame projecten zijn, geen prestigeprojecten.  

De personenbelasting in Zwijndrecht is erg laag, momenteel 2,5%. Enkel een handvol kustgemeenten 
hebben een nog lager tarief. Gemiddeld betalen inwoners in Vlaanderen drie keer zoveel 
gemeentebelasting als in Zwijndrecht/Burcht. Groen is de grootste verdediger van deze lage 
personenbelasting. Het nieuwe bestuur moet deze belastingen laag houden, ondanks druk van 
buitenaf om deze op te trekken. Zo kan het bijvoorbeeld voor ons niet dat de inwoners van Zwijndrecht 
en Burcht via een verhoging van de personenbelasting zouden moeten betalen voor een 
belastingvermindering voor de grote bedrijven in onze gemeente.  

De bedrijven op ons grondgebied helpen ons momenteel om de belastingdruk voor de bevolking laag 
te houden. Voor Groen is het logisch dat deze bedrijven een klein deel van hun winst afstaan ten 
voordele van de inwoners van de gemeente, die geconfronteerd worden met overlast inzake geluid, 
luchtvervuiling en verkeer. De Vlaamse regering trekt in deze vooral de kaart van de (grote) bedrijven, 
en maakt het ons van tijd tot tijd met allerlei maatregelen moeilijk om de huidige fiscale situatie te 
behouden, maar Groen Zwijndrecht staat een eerlijke verdeling voor, en dat is één van onze 
basisprincipes.  

Voor ons blijft het dus vanzelfsprekend dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Groen is 
het niet eens met de valse perceptie als zou dit een strijd opleveren tussen bevolking en bedrijven. Wij 
hebben elkaar nodig. Deze bedrijven willen ook graag bijdragen aan een leefbare omgeving. Groen wil 
daarom het rechtstreeks overleg tussen de gemeenten en de aanwezige bedrijven verbeteren, en 
proberen samen te zoeken naar een stabiele en voorspelbare fiscale bijdrage, ondanks allerlei 
verstorende maatregelen van bovenaf.  

  


