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Halfweg!
Beleid voeren vergt heel wat geduld.
Aanvankelijk meende ik dat een
beslissing nemen vrij snel kon en
dat de uitvoering ervan niet lang
op zich liet wachten. Maar niets is
minder waar.
Vele procedures moeten doorlopen
worden, vele diensten hebben hun
zeg, vele adviezen moeten gevraagd
worden,… Een snelle beslissing is
vaak zelfs wettelijk niet mogelijk. En
maar goed ook, want zo worden de
rechten van ons allen beschermd. Dit
betekent wel dat geduld in beleid voeren een noodzakelijke vereiste is die
niet altijd op begrip kan rekenen.
Ondanks dit alles merk ik dat heel
wat van het beleidsprogramma 2007-

2012 gerealiseerd is of in de steigers
staat. Lukraak denk ik aan de verdere
uitbouw van ons sport– en cultuur
aanbod, het nieuwe politiecommissariaat waarvan de bouw eerstdaags
start, de heraanleg van meerdere
straten, (her)aanleg van voet- en
fietspaden, een nieuwe gemeentelijke
website die in de loop van 2010 van
start gaat, het wekelijks ophalen van
de restfractie vanaf 2010, de strijd
tegen de wateroverlast, de invoering
van snelheidszones, de invoering van
tonnagebeperkingen, het herstel van
sportinfrastructuur,…
Koken kost geld. Ook voor de huidige
meerderheid in Grimbergen. Ondanks
de financiële crisis zijn we er tot nu
toe in geslaagd dit alles binnen de

Een zalige kerst
en een gelukkig
nieuw jaar.
Tot binnenkort,

voorziene budgetten te doen. Ook in
de toekomst willen we dit, zonder al
te veel aan de opgebouwde reserves
te knabbelen. Want we staan nog voor
een aantal uitdagingen. Wellicht de
belangrijkste daarvan is de heraanleg
van het gebied in de onmiddellijke
omgeving van het cultureel centrum in
Strombeek. Ook willen we dringend
werk maken van de bouw van het
jeugdontmoetingscentrum. Want voor
ons is de jeugd belangrijk.
We zijn nu halfweg in het beleid.
Ook u kan hieraan deelnemen. Door
met ons in dialoog te gaan, door ons
vragen te stellen, of door ons te wijzen op problemen die zich voordoen.
Begin 2010 wordt het lokale CD&Vbestuur vernieuwd. Misschien een
gelegenheid om u te engageren in ons
open afdelingsbestuur om het beleid
van op de eerste rij te volgen, er mee
richting aan te geven en de dialoog
aan te gaan.
Mijn beste wensen voor 2010 en misschien tot op één van onze bestuursvergaderingen.
Karl Verdickt
Voorzitter CD&V Grimbergen
karlverdickt@yahoo.com

Nog enkele nieuwtjes
uit de provincie
Vlaams-Brabant die onze
gemeente aanbelangen
- De provincie Vlaams-Brabant heeft
een nominatieve subsidie van 10000
€ toegekend aan de ‘oudste volkssterrenwacht van België’, nl. Volkssterrenwacht MIRA VZW.
- Een bedrag van 6250 € wordt vereffend aan de Psychiatrische kliniek
St.Alexius in Grimbergen en aan
Beschut Wonen De Raster in Grimbergen, dit voor hun medewerking aan
het activeringsproject voor psychisch
kwetsbare patiënten.

Provincie geeft premie voor
aanpassing woning en breidt
doelgroep uit
Voor allerlei aanpassingen aan uw
woning (bv. het verbreden van uw
deuren om er makkelijker met een
rolstoel door te kunnen, het plaatsen van een traplift of het plaatsen
van een aangepaste WC) kan u een
premie bekomen. De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft, op
voorstel van gedeputeerde Jean-Pol
Olbrechts, het reglement voor het
toekennen van aanpassingspremies
van woningen van ouderen en personen met een handicap, aangepast.

schap voor Personen met een Handicap aanvaard.
Bovendien wordt het bedrag van het
niet-geïndexeerde kadastraal inkomen
verhoogd van 1500 € naar 1700 €.

Door middel van een premie helpt de
provincie mee realiseren dat mensen
langer in hun woning kunnen.
Wat is er dan veranderd? De leeftijdsgrens van 60 jaar blijft behouden.
Maar wat de personen met een handicap betreft, wordt naast de erkenning
als persoon met een handicap door de
FOD Sociale Zekerheid nu ook een
erkenning door het Vlaams Agent-

De maximum toegestane inkomstengrens wordt van 25000 € naar 50360 €
gebracht, wat meer dan een verdubbeling betekend!
Dit nieuwe reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2010.

De premie bedraagt 50% of 75% van
de kostprijs van de werken naargelang
de aanvragers al dan niet voldoen aan
het statuut van de Verhoogde Tegemoetkoming (VT) of het OMNIOstatuut. Het maximumbedrag van de
aanpassingspremie bedraagt 2500 €.

Opbrengst
tentoonstelling
voor Ziekenzorg
Tijdens de voorbije kermis vond in
de raadzaal van het gemeentehuis
een tentoonstelling plaats met werk
van een Chinese kunstenaar waarover
het Grimbergse echtpaar VereeckenTemmerman zich een tijd ontfermde.
De kunstenaar vertrok op een bepaald
moment met onbekende bestemming.
Hij liet zijn schilderijen in Grimbergen achter.
Na het overlijden van haar man stelde
mevr. Rita Temmerman de werken ten
toon én te koop. Een groot deel van de
opbrengst (in totaal 1400 €) bestemde
ze voor een goed doel. In samenspraak met schepen Patrick Vertongen
werd besloten het bedrag te verdelen over de 7 Ziekenzorgkernen in
Grimbergen. De schepen bracht mevr.
Temmerman en de voorzitters van de
betrokken kernen bijeen op een korte
plechtigheid.
Patrick Vertongen
schepen bevoegd voor cultuur, jeugd, patrimonium en monumentenzorg
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Patrick Mensalt spreekt Europees congres te
Durham (Engeland) toe
In het licht van het jaar 2010 - het Europees jaar voor de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting - werd in opdracht van de Europese Commissie
op vrijdag 23 oktober 2009 door “Noordoost Engeland” een Europees congres
voor de lokale overheden georganiseerd te Durham. Het OCMW van Grimbergen werd verzocht een uiteenzetting te geven over items zoals armoedebestrijding en sociale uitsluiting.
OCMW-voorzitter Patrick Mensalt
lichtte in zijn toespraak toe hoe het
schuldhulpverleningssysteem bij ons
is samengesteld en functioneert. Hij
legde ook uit hoe ons OCMW sociale uitsluiting aanpakt en werkt aan
sociale tewerkstelling. Het congres
werd bijgewoond door een honderdtal
deskundigen, waaronder mevr. Elizabeth Holt van de Europese Commissie,
Europees parlementslid dhr. Hughes
Stephen, professor Douglas Robertson
(universiteit van Newcastle), minister
Nick Brown en een kabinetslid van
Queen Elizabeth.
Tijdens het congres was er bijzonder
veel aandacht voor het Belgisch sociaal
systeem én de praktische aanpak van de

armoedebestrijding door ons OCMW.
Patrick Mensalt, die tijdens dit congres
vergezeld was van o.a. OCMW-raadslid
Gilbert Broothaers, houdt aan dit Eu-

ropees congres positieve herinneringen
over, vooral omdat er nieuwe gegevens,
middelen en contacten zijn geboden
voor het sociaal beleid in Grimbergen.

2de zoektocht voor leerlingen in het Lintbos
Vorig jaar organiseerde de VZW Lintbos voor het eerst een zoektocht voor
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de basisscholen. Dit werd een groot
succes zodat de raad van bestuur besloot om hiervan een jaarlijks evenement
te maken voor het 5de leerjaar, dit in het kader van “De Week van het bos”.

© Foto’s Lintbos

En zoals verwacht opnieuw succes verzekerd! We mochten de leerlingen, na
hun speurwerk, opnieuw belonen met
het zo gegeerde loepdoosje, geschonken
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door het Agentschap Natuur en Bos.
Maar dit was niet alles. Ook de Provincie Vlaams-Brabant (Regionaal Agentschap Groene Corridor VZW) was van
de partij en verwende de leerkrachten
met een prachtige educatieve DVD over
de zwaluw: “Een beroemde wereldreiziger”. Voor deze gelegenheid werd eveneens de pers uitgenodigd en was onze
fotograaf Paul Van Caesbroeck ter plaatse. Zo krijgen de VZW en de gemeente
een rijk gevuld archief van het Lintbos.
Daar hopen wij u van te laten genieten

© Foto’s Lintbos

tijdens de Kerstmarkt met een filmpje in
de raadzaal van het gemeentehuis.
Een oproep
Foto’s gezocht! Sinds 2007 zijn er
regelmatig foto’s genomen om de groei
van het bos te kunnen vastleggen. Foto’s
van het prille begin ontbreken echter.
Wie kan daarbij helpen? Graag contact
opnemen met Lutgart Van Parijs. Dank
bij voorbaat!
Lutgart Van Parijs
Voorzitster VZW Lintbos
Tel.: 02 253 27 11
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De gemeentefinanciën in Grimbergen

Hoeveel draagt u hiertoe bij?

We baseren ons op de “rekening
2007”. Dit zijn de werkelijke cijfers
van uitgaven en ontvangsten van
het jaar 2007. De cijfers van onze
gemeente worden vergeleken met
het gemiddelde van 17 vergelijkbare
gemeenten die samen de socio-economische cluster V10 vormen (1).
De vergelijking tussen gemeenten
gebeurt door alle bedragen van de rekeningen 2007 te delen door het aantal
inwoners van de gemeente. Grimbergen
had 34 526 inwoners op 31 december
2007. In deze tekst tonen we al deze
getallen in € per inwoner.
We zullen vooral de gewone dienst
bespreken. Dit zijn de functioneringsuitgaven van de gemeente, niet de investeringen voor grote werken of aankopen.
De gewone uitgaven over 2007
De gewone uitgaven over 2007 zagen
er, opgesplitst per functie, als volgt uit:
(2)
Grimbergen deed het zuiniger dan de
collega’s in de functies algemeen bestuur, politie, verkeer en onderwijs.
Uit de economische verdeling van de
uitgaven blijkt dat Grimbergen enkel
voor het personeel minder uitgeeft: (3)
Ontvangsten
Al deze uitgaven dienen gefinancierd te
worden door volgende ontvangsten: (4)
De personenbelasting brengt 316 € per
inwoner op (onze aanslagvoet is met
zijn 6,5% iets hoger dan het gemiddelde
binnen de cluster dat 6,21% bedraagt);
de opcentiemen voor de onroerende
voorheffing (775 in Grimbergen, tegen
gemiddeld 925 in de cluster) brengen
214€ op.
Nemen we alle belastingen samen, dan
betaalt de Grimbergenaar gemiddeld
620 € tegenover 659 € in de cluster.
Grimbergen belast zijn inwoners dus
minder dan de vergelijkbare gemeenten.
Saldo
Vergelijken we uitgaven en ontvangsten
per inwoner, dan stellen we vast dat
Grimbergen in 2007 28 € meer uitgaf
dan ontving. Binnen de cluster wordt
4

gemiddeld 69 € meer ontvangen dan
uitgegeven.
Deze bedragen zijn een stuk minder dan
wat men zou bekomen door het verschil
te maken van de totale uitgaven en
totale ontvangsten afgeleid uit de twee
grafieken hierboven. De reden is dat
de gebruikte studie een aantal posten
niet in rekening brengt, zoals sommige
subsidies van de hogere overheden,
overboeking naar de buitengewone
dienst ... .
Dit betekent dat Grimbergen zijn spaarpot uit het verleden moest aanspreken
om alles te kunnen financieren. Op 31
december 2007 bedroeg deze spaarpot
397 € per inwoner tegen 426 € in de
cluster.

Tenslotte nog even vermelden dat de
nog af te lossen schuld van onze gemeente 933 € per inwoner bedroeg op
26 maart 2009.
Dankzij de vroeger aangelegde spaarpot
kan Grimbergen zijn huidig beleid financieren, maar een kritische opvolging
van uitgaven én inkomsten dringt zich
op naar de toekomst toe.
Marleen Mertens - Schepen
Roger De Craecker en Ludo Smet
Secretarissen CD&V Grimbergen

(1) Bron van de cijfergegevens: Dexia-studie “Individueel financieel profiel – Grimbergen”.
Andere gemeenten in de cluster V10: Aartselaar,
Asse, Beersel, Borsbeek, Dilbeek, Drogenbos,
Edegem, Kontich, Machelen, Mortsel, Schoten,
Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wijnegem, Wommelgem
en Zaventem.

(2)

(3)

(overdrachten = financiering van OCMW en gemeentelijke VZW’s;
schuld = afbetaling van de lopende leningen voor grote werken en aankopen)

De totale uitgaven per inwoner waren in Grimbergen 1048 € en in de cluster 1095 €.

(4)
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