
Meerhout
Beste mensen van Meerhout

Na de gemeenteraadsverkiezingen moet het nieuwe gemeentebestuur telkens een

meerjarenplan opstellen. Aan dit plan werd gedurende gans 2013 gewerkt. Het meerjarenplan

kwam tot stand na intens overleg tussen de coalitiepartners CD en sp.a, de administratieve

diensten en de adviesraden van Meerhout. Op de gemeenteraad van 19 december 2013 werd het

meerjarenplan voor Meerhout goedgekeurd. In dit plan hebben we de beleidsdoelstellingen en –acties

vastgelegd voor de periode 2014-2019, samen met het kostenplaatje.

Beleidsdoelstellingen

1. Meerhout wil de leefbaarheid van de kernen vergroten

2. Meerhout zet in op een matiging van het verkeer

3. De maatschappelijke investeringen in geloofsgemeenschappen worden ingezet op een

manier dat ze aansluiting vinden bij een pluralistischer publiek

4. Meerhout zet in op handhaving. Samenleven veronderstelt afspraken, en vooral het

respecteren van die afspraken

5. Meerhout blijft groen, en zet in op een verdere uitbouw en betere beleving van dit groen

en haar landschap door onze inwoners, maar ook door recreanten

6. Meerhout verbindt haar inwoners. Betrokkenheid op elkaar schenkt zowel individuele

levenskwaliteit als het kansen biedt aan sociale inclusie

7. Meerhout blijft inzetten op zorg, en zeker op de vermaatschappelijking van deze zorg

8. Aandacht voor voldoende ruimte voor ambachten en industrie, groeikansen bieden aan

middenstand in het centrum en elders

9. Meerhout wil in alle aspecten van haar beleid duurzame ontwikkeling als rode draad

hanteren.

Meerjarenplan 2014-2019 
Een realistische kijk op de financiële toestand van Meerhout

Tijdens de opmaak van het meerjarenplan nam de provincie een beslissing over de brandweer-

bijdragen van de gemeente. Hierdoor kreeg Meerhout onverwacht een hoge factuur. Ook de volgende

jaren zal de bijdrage voor de brandweer nog beduidend hoger blijven dan de voorgaande jaren.

Bij de financiële vertaling van de beleidsdoelstellingen moesten we hiermee en met een aantal

andere randvoorwaarden rekening houden:

• De minder gunstige economische situatie

• Het bestaande personeelsbestand van gemeente en OCMW

• De bijdragen voor de politiezone, brandweer en OCMW

Anderzijds habben we ook als financiële pluspunten:

• De opgebouwde reserves uit het verleden

• De in verhouding tot vele andere gemeenten lage schulduitgaven

Wij hebben steeds gekozen voor een zeer goede dienstverlening aan de Meerhoutse burgers.

Meerhout beschikt hierdoor over een eigen woonzorgcentrum en we bieden meer sportieve, culturele

en toeristische activiteiten aan dan vergelijkbare gemeentes.



Om op lange termijn deze dienstverlening te behouden is een financieel evenwicht noodzakelijk.

Hiervoor waren er een aantal ingrepen nodig. 

• Door een efficiëntere samenwerking tussen gemeente en OCMW konden we het

personeelsbestand in de administratieve diensten al enigszins verminderen. De volgende jaren

wordt ook het personeelsbestand van de buitendienst met 11,5 voltijdse jobs verminderd. Dit

gebeurt zonder naakte ontslagen.

• De werkingskosten en de bijdragen aan OCMW en politie zullen streng bewaakt worden. Door

efficiëntere aankopen zullen de kosten voor o.a. energie, telefonie en bureelbenodigdheden

verminderd worden. De bijdragen aan OCMW en politie mogen elk jaar niet sterker stijgen dan

respectievelijk 1,5 en 1,4%.

• Het gemeentebestuur heeft beslist om geen nieuwe leningen aan te gaan, maar daarentegen de

opgebouwde reserves aan te spreken.  Hierdoor zullen onze schulden de volgende jaren afnemen en

de intrestlasten elk jaar verlagen.

• Meerhout rekende tot nu toe slechts 1/3 van de kosten voor het ophalen en verwerken van afval

rechtstreeks door via het Diftar-systeem. De overige kosten, ongeveer 680.000 euro, werden betaald

door het gemeentebestuur. We kiezen er voor om vanaf 2014 de verantwoordelijkheid van de

burgers te vergroten. Daarom wordt vanaf nu 2/3 van de kosten via Diftar doorgerekend. 

• Jongeren hebben nood aan een betaalbare bouwgrond! Daarom hebben we de belasting op

onbebouwde bouwgronden binnen de woonzone verhoogd zodat deze sneller te koop komen. 

Omdat deze ingrepen onvoldoende bleken om het evenwicht in de financiële toestand te behouden,

waren er ook extra inkomsten nodig. We keurden reeds een belasting op het verspreiden van

ongeadresseerde zendingen goed. Uiteindelijk bleek ook een verhoging van de aanvullende belasting

op de personenbelasting naar 8% onvermijdelijk. 13 jaar lang bleef deze ongewijzigd op 7% terwijl

het gemiddelde in vergelijkbare Vlaamse gemeenten 7,5% was.

Door deze ingrepen zorgen we er voor dat de uitgebreide dienstverlening gegarandeerd is. Er blijft

ook voldoende ruimte voor de geplande en noodzakelijke investeringen.
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Meerhout blijft investeren
Ondanks de moeilijke economische situatie die onze inkomsten sterk verlaagd heeft, wil het

gemeentebestuur de volgende jaren blijven investeren.

In het meerjarenplan 2014-2019 is er geld voorzien voor volgende projecten:

•Bouw van een nieuw woonzorgcentrum met 74 kamers

•Rioleringsproject Jagersweg-Engstraat

•Rotonde Schoolstraat-Genebroek

•Renovatie van de voetbalkantine aan de Sportlaan

•Energiebesparende maatregelen in de polyvalente zaal

•Vernieuwing van het materieel voor de buitendienst met o.a. een werfmachine en zoutstrooier

•Wandel- en fietsbruggen over de Nete

•Fietspaden langs Kiezel en Gestelsesteenweg

•Renovatie van de speelplaats en gebouwen van de gemeenteschool in de Schoolstraat

Meer info op www.cdmeerhout.be


