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Restauratie Crabbegatweg - Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht, de plaatsingsprocedure, de raming en de financieringswijze van de uitgave
De historische Crabbegatweg zal vanaf maart of april 2018 gerestaureerd worden: riolering, taluds,
muurtjes vlakbij en aanplanting van bomen. Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) vraagt waarom
er enkel rekening werd gehouden met het criterium prijs (€ 870.000) en niet met kwaliteitscriteria en
of er subsidies beschikbaar of gepland zijn vanwege hogere overheden.
Volgens schepen Sax werd er 1 offerte gevraagd van een gespecialiseerde onderneming en werden
alle nodige inlichtingen ingewonnen. Er is een bedrag van € 409.124,55 beschikbaar dat voor 80%
gesubsidieerd zal worden. Bij de meerderheid vroeg Daniel Hublet (fractieleider cdH) of de schade
langs de kant Crabbegat, veroorzaakt door een bouwpromotor, tegelijktijdig hersteld zal worden en
of deze promotor deze kosten zal vergoeden, wat het geval bleek. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting - Vernieuwing - Tariefwijziging
Schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) heeft aangekondigd dat er opnieuw een daling van
0,1% komt in het kader van de tax shift.
Bij de oppositie Thibaud Wyngaard vroeg waarom men de belastingen eind 2015 in één kaar sterk
heeft verhoogd en die gespreid over 3 jaar met kleine beetjes pas opnieuw zal laten dalen. De stijging
van de OV brengt op jaarbasis een bijkomende 3,5 miljoen op terwijl de dalingen van de PB een verlies van ± 1,2 miljoen aan inkomsten inhouden, dus nog steeds 2 miljoen extra inkomsten. Valentine
Delwart geeft aan dat elke daling van de PB gebeurt op basis van de reële begroting. De begroting die
in januari voorgesteld wordt, laat dit toe, niet enkel in 2018 maar ook op lange termijn. Eveneens bij
de oppositie geeft Bernard Hayette (PS) aan dat het bestaande fiscale systeem onrechtvaardig is. De
fiscaliteit van personen moet herzien worden om meer rechtvaardigheid te bekomen tussen de
belastingplichtigen, en dit op basis van het inkomen, inkomen uit kapitaal en patrimonium, aldus de
volledige inkomsten. Volgens Valentine Delwart moet een rechtvaardige fiscaliteit voor solidariteit
zorgen zonder de middenklasse te raken.
Bij de meerderheid had Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) lof voor het initiatief. In 3 jaar tijd is
de PB gedaald tot bijna 5%, aldus een kleine gemeentelijke tax shift naast de gewestelijke tax shift.
Ook Didier Reynders (fractieleider MR) is enthousiast en wenst de OV te verhogen en de PB te laten
dalen. Indien men bezorgd is over de gemeentelijke financiën, kan men tegelijkertijd ook geen grote
belastingverlagingen vragen. Stefan Cornelis (Open VLD - OCMW-voorzitter) is eveneens tevreden
over deze maatregel en hoopt dat de gemeente dezelfde trend zal voortzetten. Jean-Luc Vanraes
(Open VLD) vindt dat de belastingen in verhouding moeten staan met de kwaliteit van de geleverde
diensten. Het punt werd unaniem goedgekeurd.

Internationale solidariteit - Subsidies 2017
Claudine Verstraeten (fractieleider PS) was erg ontevreden over de drastische daling van de subsidie
aan Dynamo International, erkend voor het prachtige werk in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het is
de eerste keer sinds lange tijd dat alle subsidies dalen en dit is onaanvaardbaar. Françoise Dupuis
(PS) geeft aan dat minder subsidies leidt tot minder projecten.
Schepen van Internationale solidariteit Catherine Roba-Rabier (cdH) antwoordt dat het beschikbare
budget dit jaar al aangesproken werd en dat een vermindering nodig was om te kunnen voldoen aan
alle aanvragen. Elke subsidie is ook gelinkt aan een reëel project. Het is niet uitgesloten dat het voorziene budget voor 2018 aangesproken zal worden na kennis te hebben genomen van de verschillende projecten.
Pierrot Desmet (Ecolo) betreurt dat men geen rekening houdt met de levenskost en de index en
hoopt dat er bij de voorstelling van de begroting meer voorzien zal worden. De schepen verzoekt
hem hierop terug te komen op het ogenblik van de begroting. Het punt werd unaniem goedgekeurd.

