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N-VA vraagt verstandige aanpak voor nieuw zwembad

De Verandering werkt
voor West-Vlaanderen

Iedereen wil een oplossing voor het zwembad. Maar de visies over die oplossing lopen uiteen.
Het standpunt van N-VA Beernem is al enkele jaren helder en solide, en blijft ook vandaag overeind.
Gemeenteraadslid Lode Vanneste geeft tekst en uitleg.
Oplossing is dringend

“Hoe sneller er een oplossing komt, hoe beter”, aldus Lode Vanneste. “De focus
moet daarbij liggen op schoolzwemmen, zwemlessen en de activiteiten van de
sportclubs.”

Wat betekent het nieuwe beleidsplan concreet? (p. 2-3)

BEERNEM

Met de N-VA …

beernem@n-va.be I

“Naast een goed ontwerp wil N-VA Beernem ook een betaalbaar en realistisch
businessplan. Het is niet de bedoeling dat de gemeente financieel kopje onder gaat.
Een nieuw zwemcomplex is een miljoeneninvestering. De bouw van een nieuw
zwembad wordt begroot op 7,6 miljoen euro en het onderhoud bedraagt jaarlijks
minstens 500.000 euro.”

Meerderheid gooit met geld

 et een slim businessplan moet de
M
gemeente
ervoor
zorgen dat onze
inwoners
“Eventuele meerkosten bij de bouw of op het vlak van personeel of uitbating zijn daarin zelfs
nog niet
meegerekend.
En ook
de
kunnen
zwemmen,
zonder
dat
de
gemeente
kosten voor een herbestemming van het oude Bloemendalebad ontbreken volledig in het nieuwe meerjarenplan.”
financieel kopje onder gaat.

... beschermen en
verdedigen we onze
kust in het kader van de
klimaatverandering

Samenwerking nodig

Beleidsdoelstelling vrije tijd uit
meerjarenplan Oostkamp (2020-2025):
“De gemeentelijke infrastructuur voor
sport, cultuur en verenigingsleven is
hedendaags, duurzaam onderhouden en
betaalbaar. De (...) mogelijkheden voor
een nieuwe zwemaccommodatie in samenwerking met partners of intergemeentelijk
worden bestudeerd.”

 e gemeente Oostkamp roept op om de handen
D
in elkaar te slaan voor een gezamenlijk zwembad. Waar wacht Beernem nog op?

“Wij roepen dan ook al verschillende jaren op om samen te werken met
andere partners, zodat het financieel plaatje draaglijk en haalbaar wordt.
We verwijzen daarbij naar buurgemeeste Oostkamp. In het nieuwe meerjarenplan van die gemeente staat letterlijk dat het bestuur de mogelijkheden
voor een nieuwe zwemaccommodatie wil bestuderen in samenwerking met
partners of andere gemeenten. Duidelijker kan een oproep niet zijn.
Beernem mag die kans niet laten schieten”, besluit Lode Vanneste.

... blijven we hameren
op meer veiligheid en
een kordate aanpak
van transmigratie

Het nieuwe meerjarenplan voor onze gemeente wordt financieel een zware dobber. En dat zult u als
inwoner voelen. De N-VA stemde tegen het plan en roept de meerderheid op om verantwoordelijk met
uw belastinggeld om te springen.
Op donderdag 19 december 2019 presenteerden de meerderheidspartijen CD&V, s.pa en Groen hun meerjarenplan.
Dat plan bevat alle beleidskeuzes van het nieuwe gemeentebestuur en de financiële vertaling daarvan voor de komende
zes jaar. Na een zeer grondige analyse stemde N-VA Beernem
als enige partij tegen het plan. De N-VA kan zich niet vinden
in een begroting die het leven van de Beernemnaar een pak
duurder maakt.

Gemiddeld gezin betaalt jaarlijks 140 euro extra

Lode Vanneste I Gemeenteraadslid

... krijgen 444 kleuterscholen
en meer dan 40.000 kleuters
in West-Vlaanderen
71 miljoen euro extra

N-VA Beernem heeft alternatief
beleidsplan klaar
De N-VA bracht de voorbije jaren in Beernem
een nieuw verhaal: ambitieus en realistisch.
Daarin zetten we verstandig in op veiligheid,
investeren we in een aantrekkelijke en groene
gemeente en gaan we voluit voor economie
en creativiteit.

beernem@n-va.be
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Een slim businessplan

 ok vanuit de oppositie wil de
O
N-VA Beernem volle kracht vooruit duwen. Lees onze plannen na
op www.n-va.be/beernem.

N-VA vraagt doordachte oplossing voor zwembad (p. 5)

We maken volledig de omslag naar een sterk
en modern bestuur. We kiezen voor meer
digitaal en meer participatie. Het sociaal
beleid mag geen eiland zijn. Daarom werken
we naast het welzijnsbeleid een sociaal luik
uit binnen alle andere domeinen: van het
jeugd-, cultuur- en sportbeleid tot het
seniorenbeleid.

De N-VA gaat resoluut voor een doorgedreven
opwaardering van het openbaar domein en
zet in op een propere en nette gemeente.
Verkeersveiligheid blijft voor ons een
absoluut speerpunt en we willen het verschil
maken voor onze lokale economie, jeugd,
cultuur en sport. Een efficiënt, dynamisch en
modern uitgerust brandweer- en politiekorps
is voor ons een echte must.
Die plannen hadden we heel graag samen
met u uitgevoerd. CD&V, sp.a en Groen
beslisten er helaas anders over. Maar dat
houdt ons niet tegen. Ook vanuit de
oppositie blijft ons programma onze
leidraad en proberen we zoveel
mogelijk voorstellen te realiseren.

... krijgt de sector van
de aquacultuur zowel op
land als in zee een
nieuwe impuls

“

De West-Vlaamse steden
en gemeenten krijgen van
de Vlaamse Regering 238
miljoen euro extra om
hun open ruimte te
bewaren, de pensioenen
te betalen en te blijven
investeren.

Wilfried
Vandaele

Vlaams Parlementslid
en fractievoorzitter

Zoals u verderop in dit nummer kunt lezen, betaalt het
gemiddelde Beernemse gezin door dat plan jaarlijks 140 euro
extra aan belastingen. Voor veel tweeverdieners loopt dat
bedrag al snel op tot meer dan 200 euro per jaar. Nochtans
was die forse belastingverhoging – met een beetje moed
en de juiste keuzes – perfect vermijdbaar. Zeker nu onze
gemeente meer dan drie miljoen euro extra krijgt van de
Vlaamse Regering.
Weliswaar zitten er een paar goede elementen in het plan.
We denken bijvoorbeeld aan de investeringen in fietspaden,
de aanpak van het rondpunt in de Beekstraat en de aankoop
van extra materiaal voor de technische dienst. Ook de lokalen
voor Chiro Oostveld en de aandacht voor trage wegen en
voor speelpleintjes kunnen op onze goedkeuring rekenen.

Te weinig ambitie

Sander
Loones
Kamerlid

Maar dat neemt niet weg dat wij een pak fundamentele
bezwaren hebben. Niet alleen stijgen de belastingen, er is
ook geen sprake van samenwerking met buurgemeenten of
private partners voor de bouw van het zwembad. Bovendien
stijgt de openbare schuld van Beernem met meer dan de
helft, en dat terwijl de ambities op verschillende beleidsdomeinen een pak lager komen te liggen. Het kant-en-klare
dossier voor gemeenteschool De Notelaar – waarvoor al
100.000 euro aan kosten werden gemaakt – verdwijnt
volledig in de vuilbak. En van een langetermijnvisie voor
onze gemeente is geen spoor.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

De N-VA kon dit meerjarenplan dus onmogelijk goedkeuren.
Tegen het signaal van de kiezer in schuift het gemeentelijke beleid op naar links. De burgemeester verklaarde na
de verkiezingen van oktober 2018 dat hij een nieuwe ploeg
nodig had. Uit het meerjarenplan blijkt duidelijk waarom.
Het spaarzame beleid van de voorbije jaren wordt helemaal
losgelaten. Nu de N-VA uit het gemeentebestuur is geduwd,
zijn ook de budgettaire zorgvuldigheid en waakzaamheid uit
het bestuur verdwenen.
De meerderheid doet heel wat beloftes zonder rekening
te houden met de budgettaire gevolgen. CD&V bestuurt
opnieuw als quasi-absolute meerderheid en kan haar zin
doen. Zonder met die vervelende N-VA rekening te moeten
houden. Die N-VA die steevast op de factuur voor de burger
wijst. En Groen en s.pa zijn helaas
niet in staat om genoeg tegenwicht
te bieden. Heel jammer, voor Groen
en s.pa, maar in de eerste plaats
voor de Beernemnaar.

Wouter De Corte
Voorzitter N-VA Beernem
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Het meerjarenplan: de analyse van de N-VA
Onze fractievoorzitter Gijs Degrande legde op de gemeenteraad van december heel grondig en
helder uit welke bezwaren de N-VA heeft tegen het meerjarenplan. Benieuwd naar zijn betoog?
Surf dan snel naar www.n-va.be/beernem of naar onze Facebookpagina. Hier vindt u alvast een
verkorte versie van zijn analyse.
Positief dat projecten worden verdergezet

Het meerjarenplan bevat zonder twijfel een aantal
goede keuzes. Degrande: “In de vorige bestuursperiode
zetten CD&V en N-VA verschillende dossiers op de
rails. Die worden de komende jaren verder uitgewerkt.”
“Denk bijvoorbeeld aan de investeringen in riolering,
fietspaden, de vernieuwing van woonstraten, de nieuwe
lokalen voor Chiro Oostveld, het Huis van het Kind
en de verdere uitbouw van de bibliotheek. Ook onze
visie rond groenbeheer en begraafplaatsen wordt
verdergezet.”

Te weinig ambitie op verschillende domeinen

Helaas schroeft de nieuwe meerderheid op verschillende
andere domeinen de ambities stevig terug. Degrande:
“Heel wat projecten die de voorbije jaren zijn
opgestart, worden zonder argumenten afgevoerd. Het culturele
zomerprogramma bestaat ondertussen niet meer en Kleuterweelde
wordt niet de groene site voor onze
jongeren en jeugdverenigingen.”

“Hetzelfde geldt voor de vernieuwing van het gemeenteplein, het jeugdhuis en de kindergemeenteraad. Ook voor
de aanpak van het zwaar vervoer in onze dorpskernen is
er geen geld beschikbaar. Het valt dus te vrezen dat veel
beloftes in dit meerjarenplan nooit werkelijkheid zullen
worden.”

Groter verhaal en algemene visie ontbreken

Terwijl de N-VA de voorbije jaren de aanzet gaf om
onze gemeente een langetermijnperspectief en -traject
aan te reiken, is daarvan in het nieuwe meerjarenplan
geen sprake meer. “De N-VA ontwikkelde een masterplan voor gemeentelijke gebouwen en dienstverlening
en hertekende de bestuursorganisatie en de integratie
van OCMW en gemeentebestuur. We hadden een visie
op het vlak van lokale economie, erfgoed, cultuur en
jeugdbeleid.”

Beloftes zonder bijhorend budget

Het gemeentebestuur kondigt veel studies en acties
aan, maar voorziet daar geen of amper centen voor.
“Zo maakt de meerderheid geen middelen vrij voor
het actieplan rond zwerfvuil, dierenwelzijn en de
herbestemming van het oude zwembad Bloemendale”,
legt Gijs Degrande uit.

Wat betekent de forse belastingverhoging voor u?
Bouw samen met Oostkamp een nieuw zwembad

Het belangrijkste project in het meerjarenplan is
ontegensprekelijk de bouw van een nieuw zwembad.
Gijs Degrande: “Ook de N-VA wil een oplossing voor
het verouderde zwembad. Hoe sneller, hoe beter. Maar
naast een goed ontwerp willen wij ook een betaalbaar
en realistisch businessplan, want de bouw van een
nieuw zwembad wordt gebudgetteerd op 7,6 miljoen
euro. De manier waarop de meerderheid dit dossier
doorduwt, is helaas zorgwekkend.”
“Het dossier zorgt voor hogere belastingen, beperkt
de mogelijkheden voor andere investeringen en hangt
als een zwaard van Damocles boven de begroting.
De schuldenlast stijgt van 15 miljoen euro in 2019
onmiddellijk naar 20 miljoen euro in 2020 en zelfs
naar 24,6 miljoen euro in 2025. Dat is een stijging van
54 procent. Zonder aarzelen schuift de meerderheid de
factuur door naar de generaties die na ons komen.”
De N-VA roept het gemeentebestuur dan ook op
om eindelijk in overleg te gaan met buurgemeente
Oostkamp. Samen kunnen we een financieel plan
opstellen en het zwembad bouwen.

Van spaarzaam beleid geen sprake meer

En daarmee is ook de belangrijkste koerswijziging
duidelijk: de linkse bestuurscoalitie laat het spaarzame
beleid van de voorbije jaren volledig
los. Degrande: “De voorbije jaren
speelde CD&V vaak de zwarte piet
door naar de N-VA. We werden
afgeschilderd als moeilijke mensen
of dwarsliggers, omdat we wezen op
de financiële kant van het verhaal.”

“Er komt ook geen archief voor
ons erfgoed en onze erfgoedverenigingen, en de vernieuwing van de
buitenschoolse kinderopvang in de
Beukendreef valt weg. Het actieplan
voor de vernieuwing van jeugdlokalen wordt afgebouwd, er gaan
minder middelen naar lokale
economie en het uitgewerkt
beoordelingskader voor erfgoed
krijgt een wel heel vrijblijvende
invulling.”
“Maar de nieuwe meerderheid vervangt die visie
opnieuw door een ad-hocaanpak op korte termijn.
Er is geen verhaal over waar het bestuur met Beernem
naartoe wil, niet op korte, middellange en evenmin op
lange termijn. Het meerjarenplan mist een structurele
visie op thema’s als open ruimte, bestuurlijke organisatie,
digitalisering of de toekomst van onze kerken.”

een stijging van 15 procent. “Gevolg is dat een Beernems
gezin gemiddeld zo’n 140 euro per jaar extra betaalt aan
belastingen. Over een periode van zes jaar verdwijnt zo
840 euro extra uit het gezinsbudget.”
“En dat is een gemiddelde, want voor de Beernemse
middenklasser loopt dat bedrag snel op tot boven de
1.000 euro. Ook de Beernemse ondernemers en landbouwers zullen de gevolgen voelen. Door de stijging
van de onroerende voorheffing betalen zij samen
jaarlijks 300.000 euro aan extra belastingen.”

Belastingen zijn bewuste politieke keuze

De linkse bestuurscoalitie wil u doen geloven dat de
belastingverhoging een pure noodzaak is, maar dat
verhaal klopt niet. Integendeel. “De gemeente doet zelf
geen enkele moeite om te besparen of om de zaken
efficiënter aan te pakken. En dat terwijl de inkomsten
voor de gemeente stabiel blijven. Er vallen geen noemenswaardige dividenden weg en het gemeentefonds – de
belangrijkste inkomstenbron voor steden en gemeenten –
blijft jaarlijks stijgen met 3,5 procent. Daar komt nog
eens bij dat Beernem van de nieuwe Vlaamse Regering
maar liefst drie miljoen euro aan extra middelen krijgt”,
aldus Gijs Degrande.

Het meerjarenplan bevat een stevige belastingverhoging. De aanvullende personenbelasting stijgt
van 7,5 naar 7,8 procent en de opcentiemen op de
onroerende voorheffing gaan van 945 naar 1.080,

Jef Vansteenhuyse I Voormalig schepen van Financiën, gemeenteraadslid
Gemiddeld 140 euro per jaar

De aanvullende personenbelasting stijgt van 7,5 naar 7,8 procent. Alle Beernemnaars samen betalen zo ieder jaar 250.000 euro
extra. Elke werkende Beernemmaar betaalt per jaar 30 euro extra.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen dan weer van 945 naar 1.080. Die stijging haalt jaarlijks nog eens 300.000
euro extra uit de zakken van de Beernemnaars. Een Beernems gezin met een woning zal 10 procent meer onroerende voorheffing
betalen. Heeft u een huis met een kadastraal inkomen van 800, dan betaalt u per jaar 80 euro extra aan belastingen.
En ook onze ondernemers worden
niet gespaard. Door de stijging van
de onroerende voorheffing betalen zij
samen per jaar 300.000 euro extra aan
belastingen.
Gemiddeld betaalt een Beernems gezin
dus 140 euro per jaar extra aan belastingen. “Over een bestuursperiode van zes
jaar is dat een hap van 840 euro extra
uit het gezinsbudget. Voor veel tweeverdieners loopt dat bedrag al snel op
tot meer dan 200 euro per jaar of
1.200 euro over zes jaar.”

Belastingen én schulden stijgen

Alsof dat alles niet erg genoeg is, stijgt naast de belastingen ook de gemeentelijke schuldenlast gigantisch. In 2019 ging het bestuur
al een extra lening van 5,6 miljoen euro aan. De schuld steeg zo naar 15 miljoen euro. In de gemeenteraad vroeg Jef Vansteenhuyse
waarom die nieuwe lening nodig was: “Schepen van Financiën Waerniers en burgemeester Sypré van CD&V vielen uit de lucht en
wisten van niks. Onvoorstelbaar, en vooral zorgwekkend.”

“Nu de N-VA weg is uit het bestuur,
wordt meteen duidelijk wie er de
voorbije jaren de vinger op de knip
hield. En waarom dat nodig was en
is. Wij staan inderdaad op de rem
als de centen niet voorzien zijn of
als de uitgaven niet te verantwoorden zijn. Inwoners verwachten
terecht dat het gemeentebestuur
verantwoord omspringt met hun
belastinggeld.”

Beernems gezin betaalt jaarlijks gemiddeld
140 euro extra aan belastingen

Economist en voormalig schepen van Financiën Jef Vansteenhuyse zocht uit welke financiële impact het meerjarenplan heeft
op de Beernemse inwoner. “CD&V, Groen en s.pa verhogen zowel de aanvullende personenbelasting als de opcentiemen op de
roerende voorheffing. Wat dat concreet betekent, zal helaas blijken uit de belastingbrief van de Beernemnaar.”

“Smoesjes om de belastingen te verhogen, zijn er dus
niet. Als de nieuwe meerderheidspartijen ervoor kiezen

om extra inkomsten te halen bij de burger, dan is dat
uiteraard hun recht. Maar dat is niet de
keuze van de N-VA. Mensen beweren al
eens dat partijkleur geen rol speelt in
de lokale politiek, maar CD&V, sp.a en
Groen bewijzen hier het tegendeel.”

Gijs Degrande I Fractievoorzitter gemeenteraad

beernem@n-va.be
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De voorbije jaren bracht de N-VA de
schuld per inwoner terug tot 1.000 euro
per inwoner. Het nieuwe bestuur laat
die schuld nu enorm stijgen tot 1.700
euro per inwoner. De meerderheid
schuift de factuur dus zonder schaamte
door naar de generaties die na ons
komen.

Geen belastingverhoging met N-VA

De aanzienlijke belastingverhoging is
geen noodzaak, maar een bewuste politieke keuze van CD&V, sp.a en Groen.
Een keuze die de Beernemnaars – zowel
ondernemers, landbouwers, gezinnen
als alleenstaanden – zullen voelen. Niet
onze keuze. Laat het duidelijk zijn: met
de N-VA was dit nooit gebeurd.

www.n-va.be/beernem

