PERSMEDEDELING : vragen bij zelfgeroemd oerdegelijk en transparant financieel beleid in Vilvoorde?
Vilvocraten nemen niet zonder enige verwondering kennis van onderstaande persmededeling van de stad Vilvoorde.
Het Vilvoordse bestuur neemt aanstoot aan de vaststelling van de economen van Belfius, dat er op het moment van de Belfiusstudie voor
Vilvoorde geen betrouwbare studiecijfers voorhanden waren en dit als enige gemeente of stad in Vlaanderen! Voorwaar een pijnlijke
vaststelling.
Het Vilvoords schepencollege verschuilt zich al te goedkoop achter “ technische en/of menselijke fouten” om vooral het eigen falen te verdoezelen.
De diensten van de gouverneur die toezicht houden op het financieel bestuur stuurden in die optiek begin februari 2014 een scherpe brief
naar het college met betrekking op de jaarrekeningen 2011, 2012 en het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 (zie bijlage).
De Vilvoordse schepen van financiën beloofde tijdens de besprekingen in de raadscommissie en de gemeenteraad om deze brief ter
beschikking te stellen van de raadsleden, hetgeen op heden nog steeds niet is gebeurd. Van openheid en transparantie gesproken!
Ondanks deze vaststellingen liet het Vilvoords bestuur toch een jaarrekening voor 2013 en een budget voor 2014 gedwee en slaafs door de
leden van de meerderheid goedkeuren. De jaarrekening 2013 borduurde verder op de onbetrouwbare jaarrekening 2012 en ook het budget
2014 is dus met een grote korrel zout te nemen. Er blijft heden grote onzekerheid omtrent de getoonde cijfers.
Eigen cijfers van de meerderheid tonen aan dat het budgettair evenwicht slechts moeizaam wordt bereikt en men in 2014 voor 24.000.000
euro aan leningen inschrijft . Nooit gezien!
De overzichtstabel van de financiële schulden (schema TM2 in bijlage) toont aan dat schuld in Vilvoorde verder explodeert en in de buurt
van de 59 miljoen euro komt op het einde van deze legislatuur. De jaarlijkse leninglast bedraagt 3.382.640 euro in 2014 en stijgt tot
5.865.819 op het einde van deze legislatuur ( + 73 %). De volgende legislatuur krijgt aldus een fameuze financiële schuldportefeuille in de
schoot geworpen van bij de start.
Een stijgende schuld ondanks het fors verhogen van de belastingen met als uitschieter de fiscale aanslag op elke eigenaar in Vilvoorde met
een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 27%, waarvan elke Vilvoordenaar schande spreekt, is niet onmiddellijk
een teken van een structureel financieel gezonde stad. Het Vilvoords stadsbestuur zal voor meer dan 15 miljoen euro aan extra belastingen
heffen in de komende legislatuur.
Illustratief voor de betrouwbaarheid van de financiële cijfers van de stad Vilvoorde is de volledige inschrijving van de onzekere opbrengsten
van de bedrijfsbelasting op energieleverancier E-on die nu wordt aangesproken om zijn gascentrale terug operationeel te maken.
De belasting voor het dienstjaar 2010 namelijk 500 000 euro werd volledig betaald door E-on maar is in betwisting.
Voor zowel de aanslag van 2011 als 2012 is er telkens 75 250,85 euro betaald omdat ze dit gedeelte niet betwisten. Het overige bedrag van 424 749,15 euro
wordt wel betwist en is nog niet gestort.
Voor het dienstjaar 2013 bedraagt de aanslag 358 152,21 en is deze volledig betwist. Voor 2014 werd dit bedrag opnieuw ingeschreven en uiteraard ook
betwist.
De betwisting van deze geheven belastingen wordt behandeld door de rechtbank van Eerste Aanleg en is nog lopende.
Indien de stad ongelijk krijgt in deze zaak dan ontstaat er plots een te derven minderinkomst van maximaal 2 miljoen euro, euro’s die men elders zal moeten
ophoesten want in dat scenario is de autofinancieringsmarge in 2019 negatief hetgeen verboden is.
Indien de stad wel volledig haar gelijk haalt voor de rechtbank dan kan men een meerinkomst boeken aan interesten, doch deze wegen allicht niet op tegen
de honoraria van de geraadpleegde advocaten.
Opmerkelijk hierbij is verder dat men blijft rekenen op jaarlijks 3580152,21 euro aan bedrijfsbelasting voor de E-on centrale tot 2019 hoewel de directie
duidelijk heeft laten verstaan dat uiterlijk 2015 deze centrale wordt verlaten. Voorzichtig budgetteren is dit niet. Transparant evenmin.

Deze gegevens, gebaseerd op officiële stukken, tonen toch wel aan dat de financiële situatie van de stad niet zo rooskleurig is als men laat
uitschijnen.
Oppositiepraat zal u dan denken? We worden dan wel bijgetreden door de burgemeester van Machelen, nochtans een partijgenoot van de
Vilvoordse burgemeester (zie uittreksel HLN van 15 juli 2014)
FUSIE MACHELEN (14.500) EN DE STAD VILVOORDE (41.000) – HLN 15/7/2014 (http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/
gemeenten-geven-eigenheid-niet-op-a1944698 )
Machelen is een buitenbeentje in onze regio, want het wordt als enige gemeente gelinkt aan een stad. "Wij beschikken over voldoende bestuurskracht om alleen verder te gaan", zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. "Daar hebben wij Vilvoorde absoluut niet voor nodig, integendeel! Wij gaan samenwerkingsakkoorden aan met verschillende partners die telkens worden uitgekozen nadat duidelijk blijkt dat zij een
meerwaarde kunnen leveren in een gezamenlijk project. Dat kan soms met Vilvoorde zijn, maar er zijn ook veel beleidszaken die we samen
met Zaventem op de rails zetten. Ik denk dan ook niet aan een fusie met Vilvoorde. Die stad heeft het financieel moeilijk en wij gaan niet
opdraaien voor die kost. Wij willen de keuze tussen arm of rijk niet maken", besluit De Groef onomwonden.
Vilvoorde, 26 augustus 2014
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PERSMEDEDELING

VILVOORDE VOERT EEN OERDEGELIJK
EN TRANSPARANT FINANCIEEL BELEID
Met verwondering heeft de stad Vilvoorde kennis genomen van de studie van de financiële toestand van de gemeenten
opgemaakt door Belfius zoals die werd gepubliceerd door De Standaard/Het Nieuwsblad van 25/8. In deze studie wordt
aangekaart dat er voor de stad Vilvoorde geen betrouwbare prognose kon gegeven worden. Voor de 307 overige lokale
besturen in Vlaanderen lukte dit wel. Belfius baseerde zich voor zijn onderzoek op de (openbare) gegevens zoals die door ABB
worden bijgehouden. De resultaten van de aanwezige Vilvoordse cijfers toonden echter onrealistische getallen.
Uit navraag is gebleken dat de gebruikte gegevens inderdaad een zeer rooskleurig en positief financieel resultaat van de stad
Vilvoorde zouden schetsen. Oorzaak van deze “onbetrouwbare” onderzoeksresultaten is een technische en/of menselijke fout
waardoor de juiste cijfergegevens slechts gedeeltelijk werden opgenomen in de elektronisch overgemaakte versie van ABB. De
fout wordt zo snel mogelijk rechtgezet. Bepaalde oppositiepartijen concluderen uit deze technische fout onterecht dat het
Vilvoords stadsbestuur niet transparant werkt. Ze voegen er bovendien aan toe dat Vilvoorde jaar na jaar financieel minder
gezond wordt. Het tegendeel is waar. Vilvoorde voert een oerdegelijk en transparant financieel beleid. Ook de stad Vilvoorde
heeft daarvoor de nodige besparingsmaatregelen en belastingverhogingen moeten doorvoeren om te voldoen aan de
opgelegde normen. Gelijktijdig werd de aanvullende personenbelasting verlaagd. Maar door al deze genomen maatregelen mag
er gesteld worden dat Vilvoorde een structureel financieel gezonde stad is.
Om dit aan te tonen vermelden we hieronder de financiële gegevens van het meerjarenplan 2014-2019 zoals deze door de
gemeenteraad werden goedgekeurd. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de stad inderdaad voldoet aan de
opgelegde eisen en dit voor elk afzonderlijk jaar van het meerjarenplan en niet enkel voor het laatste jaar. De autofinancieringsmarge in 2019 geeft een positief resultaat van 1 189 259 euro ofwel 28,32 euro per inwoner (Vilvoorde telt 42 000 inwoners) en
bevindt zich daarmee bij de groep gemeenten en steden die op een duurzame manier een evenwichtig financieel beleid voert.
Deze gezonde financiële positie moet het stadsbestuur toelaten om aanzienlijke investeringen te doen in de vernieuwing van
straten en pleinen, in de uitbouw van onderwijs en zorgvoorzieningen, in sportinfrastructuur,… Het feit dat Vilvoorde de snelst
groeiende stad van Vlaanderen is, maakt deze investeringen noodzakelijk.
Deze gegevens werden uitvoerig besproken tijdens een specifieke gemeenteraadscommissie op 10 december 2013.
De meerjarenbegroting – inclusief alle besparingen en belastingsaanpassingen – werden finaal goedgekeurd tijdens de
openbare gemeenteraadszitting van 16 december 2013. Tijdens een gemeenteraadscommissie van 16 juni werd de eerste
aanpassing van de meerjarenbegroting behandeld en op 16 juni 2014 verleende de gemeenteraad zijn goedkeuring aan deze
aanpassing. De maatregelen werden ook toegelicht tijdens een persbijeenkomst. Kortom, de moeilijke oefening om een
structureel sluitende begroting te maken gebeurde – zoals het hoort - in volle openheid en transparantie.
Dit anders doen uitschijnen getuigt van slechte wil.

