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BESTE DUFFELAAR

Het voorbije jaar werd hard gewerkt door
onze burgemeester en schepenen
Geert Aerts, voorzitter N-VA Duffel
Eerst en vooral was er de ontdekkingsperiode in het
gemeentelijke reilen en zeilen. Samen met het gemeentepersoneel kozen we voor een nieuwe aanpak.
Daarnaast werd ook de enorme uitdaging van de
meerjarenplanning aangegaan. In tegenstelling tot het
verleden werd het een uitgebreid en doordacht meerjarenplan met een duidelijke nieuwe visie voor Duffel.

ECHTE STARTSCHOT IS GEGEVEN
Deze hindernissen zijn goed genomen en vanaf dit jaar
kunnen onze burgemeester en schepenen eindelijk beginnen om nieuwe ideeën en realisaties tot stand te brengen.
Met de coalitiepartners wordt op dit moment druk overlegd wàt er hóe en wannéér zal aangepakt worden. Het
echte startschot van deze legislatuur is nu eindelijk gegeven.

www.n-va.be/duffel

SLUIT JE BIJ ONS AAN
Onze N-VA-afdeling groeit en bloeit als nooit tevoren.
Vele leden hebben hun lidmaatschap al hernieuwd en we
maken nog altijd nieuwe leden bij. Lid worden van de
N-VA kan trouwens met een eenvoudig mailtje naar onze
ledenverantwoordelijke ivo.magriet@n-va.be.

VERANDERING VOOR VOORUITGANG
Begin februari vond in Antwerpen het N-VA-congres
plaats waar de basis werd gelegd voor het programma
voor de verkiezingen van 25 mei. Die verkiezingen worden voor de N-VA, maar vooral voor Vlaanderen, uiterst
belangrijk. Het wordt een keuze tussen de stilstand die
we nu al zo lang meemaken of de Verandering voor Vooruitgang en een keuze voor een spetterend Vlaanderen. Ik
ben er nu al van overtuigd dat u de enig juiste keuze zal
maken.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Duffel bespaart structureel en investeert bewust
Ook in moeilijke tijden blijft de gemeente
inzetten op een goede dienstverlening.
Schepen Ivan Blauwhoff

Op 9 december keurde de gemeenteraad het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 goed. Zo’n meerjarenplan geeft aan waar het gemeentebestuur naar toe wil
met onze gemeente. Duffel koos voor een evenwicht
tussen noodzakelijke besparingen en gerichte inspanningen.

Budgetkeuzes waren noodzakelijk
De Vlaamse overheid eist dat de gemeente ervoor zorgt
dat er meer inkomsten zijn dan uitgaven en dat op het
einde van de rit dit overschot groot genoeg is om er ook
alle leningslasten van de gemeente mee te betalen. Wat
vroeger kon (structurele tekorten boeken) kan niet langer.
Duffel moet dus een strikte budgettaire discipline aan dag
leggen.
Onze gemeentefinanciën stonden er niet al te best voor. Al
enkele jaren gaf Duffel aanzienlijk meer uit dan er beschikbaar was. Daarnaast was onze schuldenlast de afgelopen jaren fors opgelopen en vragen de banken nu veel
meer rente op leningen aan lokale besturen dan vroeger.
Bovendien beginnen de zware financiële gevolgen van
grote investeringen uit het verleden (brandweerkazerne,
nieuwe sporthal, …) zich deze legislatuur te manifesteren.
Alsof dit nog niet genoeg is, worden gemeenten geconfronteerd met bijkomende taken, die veel extra personeel
en middelen vergen. Dit alles maakt dat fors ingrijpen
noodzakelijk was. Niets doen was geen optie. Duffel zou
dan afstevenen op het failliet.

Moeilijke knopen doorhakken
Een ambitieus project uitdenken voor de gemeente onder
dat moeilijke financiële gesternte is niet makkelijk. De uitgaven verminderen is een delicate oefening. Want een gemeente moet ook blijvend investeren. Ook wild en
ondoordacht snijden in personeel en dienstverlening is
niet wenselijk want uiteindelijk is de Duffelaar daar de
dupe van.
Toch gaat onze gemeente de komende jaren forse structurele besparingen doorvoeren die in stijgende lijn gaan en
in 2019 jaarlijks 750 000 euro zullen bedragen. Omdat
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onze personeelskosten meer dan de helft van ons budget
vertegenwoordigen, wordt dit jaar nog een uitgebreide
audit uitgevoerd om ons personeelsbeleid op een efficiëntere en performantere manier te organiseren. Door een
verregaande samenwerking tussen het OCMW en de gemeente kunnen fikse besparingen gerealiseerd worden.
Daarnaast zullen we bewust investeren in energiebesparende maatregelen die zichzelf terugverdienen en onze
energiekosten gevoelig moeten verlagen. Ook het oproepen en het inzetten van onze brandweerlieden zal efficiënter gebeuren.

Duffel blijft de goedkoopste gemeente
van ons arrondissement
Ook aan de inkomstenkant moet er ingegrepen worden.
De gemeentelijke saneringsbijdrage wordt verhoogd naar
het niveau van de ons omliggende gemeenten. Daarnaast
stijgen de opcentiemen voor de onroerende voorheffing
naar 1 150. Aan de personenbelasting wordt niet geraakt,
die blijft onveranderd op 6,5 procent. Ook met deze verhogingen blijft Duffel, wat belastingen betreft, veruit de
goedkoopste gemeente om te wonen en te ondernemen
van het arrondissement Mechelen.

Lokale economie is speerpunt in meerjarenplan
Het bestuur neemt heel wat goede maatregelen
om plaatselijke ondernemers te steunen.
Schepen Soﬁe Joosen
Wat verandert er al vanaf 1 januari
2014?
Een stevige lokale economie is de
basis voor de welvaart en de
leefbaarheid van onze gemeente.
Het gemeentebestuur koos er dan
ook voor om van economie een
speerpunt te maken in het
strategisch meerjarenplan 2014-2019.
Belangrijke acties hierbij zijn de verdere uitbouw van de ‘InDuffelBon’,
maatregelen tegen leegstand, goed
onderhouden en bereikbare dorpskernen, kosten-batenanalyse van de
verschillende retributies en belastingen, de uitbouw van een gemeentelijke dienstverlening lokale
economie,…

Voor de bedrijven verlagen we de
belasting op de drijfkracht van
9,67euro/kWh naar 5 euro/kWh.
Ook voor horeca en evenementen is
er goed nieuws: de historische 'belasting op tapperijen en slijterijen' zal
niet meer worden geïnd. Onze horeca
is immers een belangrijke speler in
een bruisende gemeente en deze
sector heeft het op dit ogenblik niet
makkelijk. Met deze maatregel wil
het bestuur de horeca ondersteunen.
De retributie voor reclamedrukwerk
(iedereen die reclamedrukwerk in de
Duffelse bussen stopt moet hiervoor
een bijdrage betalen aan de gemeente) gaat naar een systeem per
gewicht. Er komt hierbij een vrijstel-

ling voor reclamedrukwerk tot en
met 10 gram. Met deze regeling
hopen we een impuls te geven aan
onze lokale ondernemers zodat ook
promotie via reclamedrukwerk voor
hen een mogelijkheid is. We vergeten
ook onze lokale advertentiebladen
niet. Het bestuur zal hierin blijven
adverteren en de informatieverstrekking via deze bladen zelfs nog uitbreiden.
Verder wordt de geboortepremie
opgetrokken tot 40 euro en zal deze
voortaan worden gegeven in
‘InDuffelBons’. Dit zijn aankoopbons
die kunnen worden gebruikt voor
aankopen bij de lokale Duffelse
handelszaken. Met de bon wil het
gemeentebestuur de lokale handelaars een duwtje in de rug geven.

OCMW anno 2014
In het OCMW zet men zich volop in voor het welzijn
van iedereen in Duffel. Wij polsten even bij de voorzitter en de raadsleden naar de plannen voor dit jaar.

dienstencentrum een feit zijn. Het zal een boost geven aan
het vrijwilligerswerk. Dat kan het sociale weefsel enkel
ten goede komen.

Theo Boel, OCMW-voorzitter:
Onze ploeg heeft gekozen voor een totaal
andere benadering van het personeel.
Initiatieven vanuit de werkvloer worden
voluit gesteund. Verantwoordelijkheid
nemen moedigen we aan en we stellen
ons open voor kritiek. Dit voorjaar komt
er in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen
een tevredenheidonderzoek bij het verzorgend personeel.
Een interne klachtenprocedure staat op poten. Vanaf nu
zal al het personeel op de hoogte zijn van alle beleidskeuzes van de OCMW-raad en van de beslissingen binnen het
managementteam door een nieuwsbrief.

Glenn Asselberghs, OCMW-raadslid:
Met eenvoudige ingrepen hebben we al
heel wat kunnen besparen. De verzekeringspolissen worden niet meer ‘automatisch verlengd’ maar er wordt terug de
markt opgegaan. We stappen mee in
groepsaankopen en kiezen voluit voor
samenwerking met andere actoren in het sociale werkveld.

Isabel Glorie, OCMW-raadslid:
We moeten volop inzetten op langer
zelfstandig wonen. Ik verwacht dat een
dienstencentrum hierin een cruciale rol
zal spelen. Een voorstudie ligt op tafel,
de eerste contacten zijn gelegd en in het
tweede deel van de legislatuur zal het
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Liliane Bruyninckx, OCMW-raadslid:
Werk is het beste wapen tegen armoede
en vereenzaming. Daarom hebben we
resoluut gekozen voor de uitbreiding van
het aantal dagen dat een maatschappelijk
assistent zich kan richten op intensieve
arbeidstrajectbegeleiding voor mensen
die OCMW-steun krijgen of vragen.

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvond.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor het interne gebruik van
de diverse diensten van de N-VA. De wet van
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

