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Tussenkomst Begroting
Geachte mevrouw de voorzitter, beste burgemeester en schepenen,
waarde collegae raadsleden,
Zonder in herhaling te vallen ook namens onze Fractie bijzondere dank
naar de ontvanger en alle diensten voor het geleverde werk. Ook
wonze fractie wenst de vertrekkers en nieuwkomers veel succes.

Onze stad kan zoveel beter

Onze Schepenen hebben kunnen getuigen dat er nauwgezet en
realistisch begroot is. De oefening zelf is grondig gebeurd. Ook dit maal
hebben wij raadsleden de documenten net op tijd gekregen om ons
huiswerk te doen. De dienst financien maakt zich klaar voor nieuwe
uitdagingen op vlak van rapportering en goed financieel mangement.
Wij kijken alvast uit naar structurele rapportering van de budgethouders.
Je kan maar weten wat je meet.
Op 2 jaar voor de lokale verkiezingen weten we dat weldra de bel zal
afgaan die het laatste actieve beleidsjaar aankondigt. Er rest ons niet
veel tijd meer om de opgestarte projecten op de rails te houden en
succesvol af te werken, maar het is duidelijk dat het vele
voorbereidende werk zijn vruchten begint af te gooien.
Dit zijn voor Lier Leeft de aandachtspunten:
Stadsdiensten met ambitie
SAM is een ambitieuze operatie om de stadsdiensten nog efficiënter te
laten werken en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Wij
vragen een strikte opvolging van het Sam-proces en rekenen op de
efficientiewinst en op termijn ook een financiële besparing. Dit zal maar
kunnen als de leiding van de stadsorganisatie zich de nodige
managementvaardigheden eigen maakt. Vandaar dat voor ons
vorming van het eigen stadspersoneel een belangrijke prioriteit is in deze
oefening.
Bij vorige gelegenheiden heb ik gewezen op de verschillende pitfals van
dit soort oefeningen.
Gezien de omgekeerde aanpak dan wat ervaring en gezond verstand
voorschrijft is het nuttig om in de rekeningen ook provisies aan te leggen
voor de vooropgestelde efficientiewinsten.
Mag het nog meer zijn ? Want het kan nog beter

Actief op zoek gaan naar synergiën met o.a. de OCMW zullen
opportuniteiten bij uitstek zijn om de dienstverlening naar onze
burgers een niveau hoger te tillen.

Ook inversteringen in informatisering en automatisering van de
interne processen zullen bijdragen in efficientiewinst en veel
beter beantwoorden aan een vraaggerichte organisatievorm.

www.lierleeft.be
www.s-p-a.be
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Lier met Ambitie
Geachte voorzitter, onze fractie is verheugd dat onze Grote Markt eindelijk in een nieuw kleedje wordt gestoken en
dat de Lierenaars het mooie stadscentrum krijgen dat ze verdienen. Dat tegelijk werk wordt gemaakt van
bijkomende parkeerplaatsen in de nabijheid van het centrum: denk maar aan parking KTA en uitbreiding parking
Keyzershof. Voor Lier Leeft een belangrijk element voor de toegankelijkheid van de stad en de leefbaarheid van de
middenstand. Er zijn belangrijke budgetten gespendeerd in 2010 voor citymarketing en ook in 2011 zal dit aandacht
krijgen met de start van een citymarketingplan.
Hiernaast zijn de bouwprojecten die jonge gezinnen naar Lier zullen trekken en die bijkomende inkomsten zullen
genereren voor zowel stad als middenstand.
U hoort het, onze mooiste stad van Vlaanderen zal de komende jaren heel wat bouwwerven tellen. Willen we onze
burgers en de bezoekers aan onze stad tijdens deze werken niet weghouden dan zal een goed doordachte
communicatie onontbeerlijk zijn.
Sedert kort werken de dienst toerisme en lokale economie nauw samen om de kruisbestuiving te verbeteren en de
budgetten optimaal in te zetten in belang van alle actoren. Ook is werk gemaakt van een nauwere samenwerking
met de kmo in LIER en werd beslist tot de oprichting van een overkoepelende vzw voor bedrijfparkmanagement ism
de POM en dit voor alle bedrijven in Lier. Ook trad de stad toe in vzw Duwijck teneinde het parkmanagement beter
op te volgen.
Solag gaat meer en meer een prominente rol spelen op het terrein en krijgt meer en meer activiteiten waar zij o.a. zal
bijdragen tot het zoeken naar synergiën te realiseren.
Cultuur
Er is de afgelopen jaren een inspanning ingezet om de culturele infrastructuur voor de verenigingen te optimaliseren.
De Vredeberg was reeds lang aan een opknapbeurt toe en de werken daaraan zijn dit najaar gestart. Ook Den Bril,
waar tal van Lierse vrijwilligersverenigingen samen gebruik maken van een schitterende, maar verouderde lokatie, is
aan vernieuwing toe. De eerste fase zal als alles goed gaat nog eind dit jaar worden toegewezen en voor de
betoelaagde restauratiefase is er een budget voorzien in de begroting van 2011. Ten slotte zal ook de geplande
nieuwbouw aan de Jezuitenkerk, dankzij een verhoogde toelage kunnen gerealiseerd worden. Veel geld voor
cultuur, zeg je, maar tegelijk heeft de schepen er voor gezorgd dat de verenigingen/beheerders van de
infrastructuur akkoord zijn gegaan met een systeem van responsabilisering – ja bij ons in Lier lukt dat wel – waarbij de
extra druk op de begroting binnen de perken blijft.
Ook de wijkhuizen worden verder opgeknapt en vooral energiezuinig gemaakt waardoor twee vliegen in één klap
worden geslagen : ruimte voor ontmoeting en werken aan duurzaamheid.
Sociaal beleid
Een begroting is meer dan stenen alleen. Daarom zijn we erg blij dat er werk gemaakt wordt van een convenant met
sociale organisaties die zich inzetten voor de zwaksten in onze samenleving. Zowel samenlevingsopbouw als het
sociaal restaurant worden terecht ondersteund in hun werking, maar tegelijk engageren zij zich om een aantal
concrete doelstellingen te realiseren in het kader van het sociaal beleid dat de stad wil voeren. Lier Leeft is zeer blij
met deze werkwijze. Zowel de stedelijk budgetten als de budgetten van de huisgezinnen staan onder druk, daarom is
het voor Lier Leeft belangrijk dat we blijvend kunnen investeren in de noden van de zwaksten.
Bij de kerntaken van een stad hoort natuurlijk ook degelijk omkadering van speelpleinen en speeltuigen in
buurtpleinen. De werken aan de speelmicroob en de en de stadsspeeltuin KTA zijn eindelijk lopende.
Toch nogsteeds niet euforisch
Met collega fractieleider Ludo Peeters hebben we opgeroepen om de inplanning van de investeringen en keuzes te
herbekijken. Helaas is hier onvoldoende gevolg aan gegeven.
o.a. deze punten:
Eindelijk is een eerste aanzet gedaan rond de kerntaken van onze stad, maar
de afgelopen jaren zijn verschillende keuzes in grote investeringen gemaakt binnen de meerderheid die niet
altijd synchroon lopen met de budgettaire mogelijkheden..

heel wat sluipende besluitvorming (RUP’s, inplanning grote stedelijke wegenwerken en mega projecten met
bedenkelijk hoge prioriteiten) leggen zeer zware hypotheken op de toekomstige budgetten.

de implementatie van diftar baart ons nog teveel zorgen. Het project loopt nog niet naar behoren en roept
dringend naar oplossingen.
U hoort mij niet verkeerd mevrouw de voorzitter en waarde collegae: ik pleit niet voor minder ambitie, wel dat zoveel
grote projecten tegelijk, een risico in zich draagt wat betreft betaalbaarheid als ze niet strikt gemonitord worden en
zo nodig ook bijgestuurd.



Tot slot moet ik helaas zoals de afgelopen jaren opnieuw op dezelfde wijze afsluiten met hetzelfde 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. Durf actief en grondig uitgaven te monitoren en bij te sturen wanneer nodig. Er rest ons zoals ik bij aanvang
zei niet veel tijd meer.
Dank u. Öztürk Taspinar, Fractieleider Lier Leeft

