Begrotingsopmaak 2009: Het was een moeizame en moeilijke oefening.
Geachte burgemeester, Geachte schepenen,
Waarde collegae raadsleden,
Met deze raadszitting zit het huidige bestuur in de helft van haar werkingstermijn.
Nu kondigen zich moeilijke jaren voor de boeg met belangrijke en met uitdagende dossiers.
Ook vorig jaar hebben we tijdens verschillende toekomsten gewezen op de interne en externe obstakels die het
bestuur diende aan te pakken. Wat vooral te betreuren is, is de constatatie dat deze enkele moeilijke dossiers op
het bestuur blijven wegen zonder afgesloten te worden.
1.
Onder de obstakels zitten zeker externe factoren waar we geen vat op hebben zoals de financiële crisis en
haar impact op de stadsbegroting. Ook vorig jaar hebben we gewezen dat heel wat PPS ambities zullen hierdoor
zeker herzien moeten worden. Inkomsten uit dividenden in financiële producten zullen in de komende jaren ook
in herziening moeten genomen worden. Waar het bestuur wel iets kan aan doen hier is de zeer optimischische
inschatting dat de crisis zich volgend jaar al zou stabiliseren. Ik moet helaas vaststellen dat in de huidige begroting
hier onvoldoende rekening mee gehhouden is. Het ambitieniveau van het bestuur overtreft haar reële
mogelijkheden.
2.
De obstakels die samen hangen met de beleidskeuzes zijn darentegen wel volledig op ons conto te schrijven.
de
Ook al is er veel werk verricht door de administratieve diensten en dit voor het 2 jaar op een rij. De diensten
moeten opnieuw de riem aantrekken. Het verenigingsleven, initiatieven die de sociale cohesie van de maatschappij
dienen te versterken en initiatieven die het opnemen voor de zwaksten van onze maatschappij moeten mee
inleveren.
Daarnaast staan nogsteeds ambitieuze invensteringen op de agenda. Ook al riepen we ook vorig jaar op om
ernstig na te denken over de bestedingspolitiek, we zien hier dit jaar maar een beperkte weerslag van.
Ik wil zoals vori jaar afsluiten met een turks gezegde: Ayaginizi yorgana göre uzatiniz :
Een vrije vertaling uit een turks spreekwoord: strek uw benen zover uw donsdeken reikt.
Maw Waarde bestuur, beperk uw opdrachten van de stad tot haar kerntaken zolang de ontvangsten niet anders
toelaten.
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Onze stad kan zoveel beter

