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Woonzorgcentrum Zoetenaard, 
binnenkort alleen voor rijke 
mensen?

OCMW redt begroting 
gemeente Stekene

Vanaf 2018 zal een verblijf in woonzorgcentrum Zoetenaard een stuk duurder worden. Vanaf dan 
betaalt men 60 euro per dag. In vergelijking met de ligdagprijs van vandaag, 45 euro, betekent 
dit na indexatie een verhoging van 25%. De prijsverhoging wordt door de meerderheid gekop-
peld aan de vernieuwbouw van Zoetenaard die dit jaar van start gaat. 
Wie gaat dit nog kunnen betalen? Met extra kosten voor was, huur tv, dokter, medicatie, kapper, 
… betaalt men vlug rond de 2 000 euro per maand! De meerderheid verdedigt deze beslissing 
door te stellen dat men in Antwerpse OCMW rusthuizen gelijkaardige prijzen hanteert. 
Na verificatie blijkt dat dit een all-in formule is waar alle medicatie, raadplegingen dokter, zelfs 
hospitalisatie in opgenomen zijn! Geen appelen met citroenen vergelijken graag!

Het kan niet dat de factuur van de vernieuwbouw volledig op de 
rug van de rusthuisbewoners wordt geschoven. CD&V heeft zich 
duidelijk verzet tegen deze prijsverhoging. 
Lees meer hier, op pagina 4!

WIE GAAT DIT NOG 
KUNNEN BETALEN?

#goedgezind



OCMW redt begroting  
gemeente Stekene

Meerjarenplanning =  
Meerbetalenplanning

Bovendien blijft de gemeentelijke 
toelage voor het OCMW exact het-
zelfde als vorig jaar en wordt er in de 
meerjarenplanning slechts een jaarlijkse 
verhoging van 2 % toegekend. Om 
de goede werking van het OCMW te 
verzekeren zou er een verhoging van 

3,5 % noodzakelijk zijn om de stijgende 
personeelskost, financiering pensioe-
nen statutairen, financiële implicaties 
nieuwe rechtspositieregeling,… op te 
vangen. Dan spreken we nog niet van 
de leninglast voor de vernieuwbouw en 
de sociale appartementen!

Maar… “Stekene blijft financieel ge-
zond” volgens de burgemeester (GeBe). 
De toekomst zal het uitwijzen….

Réno begon met een felicitatie voor al 
wie een bijdrage aan deze voorstelling 
had geleverd. Voor alle duidelijkheid: 
hij had het daarbij over de vorm, want 
over de inhoud is hij –net zoals de 
andere CD&V-gemeenteraadsleden– 
veel minder te spreken. Réno: “Een 
voorstelling is iets, wat ‘erin’ zit is wat 
anders. Maar eigenlijk moeten we zeg-
gen: wat er niet meer in zit.” 

Het is inderdaad zo dat er in 2013 bijna 
op elke gemeenteraad door de meerder-
heid beslissingen werden genomen om:
• Belastingen op te trekken.
• Subsidies of  tegemoetkomingen af  te 
schaffen.
• Bestaande retributies op te trekken.
• Nieuwe retributies in te voeren.

Ja, er is discussie mogelijk of  retributies 
nu al dan niet met belastingen gelijk-
gesteld kunnen worden. Maar zo stelt 
Réno: “Wat telt is wat ‘de Stekenaar’ 
moet betalen, en meer specifiek wat ‘de 
Stekenaar’ MEER  zal moeten betalen.” 
En gelijk heeft hij…

De meerderheid in de gemeenteraad heeft 
beslist dat het OCMW spaarpotje van 1,5 
miljoen euro, opzij gezet in de loop der jaren, 
integraal aan de gemeente moet terugbetaald 
worden à rato van 150.000 euro de volgende 
10 jaar. Het OCMW moet de begroting van de 
gemeente redden! 

Tijdens de gemeenteraad van 17 
december hield Réno Martens 
namens de CD&V-fractie een 
opgemerkte tussenkomst bij de 
voorstelling van de meerjaren-
planning 2014-2019.
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STEKENE BLIJFT 
FINANCIEEL 

GEZOND. HOEZO?
#goedgezind

WAT TELT IS WAT 
‘DE STEKENAAR’ 
MOET BETALEN

#goedgezind



De toestand is dan toch niet rooskleurig 
Ondanks eerdere uitspraken van burgemeester en schepen van Financiën

Wist-je-datjes…

In de vorige legislatuur was de schepen 
van Financiën (en burgemeester) overtuigd 
dat er genoeg geld op de rekening stond 
om grote projecten als het gemeenschaps-
centrum en de uitbreiding van de sporthal 
‘zomaar’ te kunnen betalen en dat Stekene 
financieel gezond was. 

Dat CD&V daarvan niet overtuigd was, 
hebben we in vorige uitgaven van ons huis-
aan-huisblad al duidelijk gemaakt. 

Dat standpunt werd toen ook door CD&V 
verdedigd in het gemeentebestuur toen 
CD&V nog deel uitmaakte van de coalitie. 
En zie, blijkbaar is diezelfde schepen nu 
tot de vaststelling gekomen dat de toestand 
dan inderdaad toch niet zo rooskleurig is 

en wordt er door het College 
van Burgemeester en Schepe-
nen (Gemeentebelangen) nu 
dus getracht om geld binnen 
te halen, vooral op onrecht-
streekse manier. Zo moet er 
niet met het schaamrood op 
de wangen worden toegege-
ven dat de ‘kas leeg is’. 

Voor een overzichtje van retributies/belas-
tingen verwijzen we naar de rubriek WIST 
JE DAT-jes die u hieronder kan lezen, en 
wees gerust, dat is allicht nog niet eens 
volledig. 

Toch willen we hier nog even Réno citeren 
als hij het heeft over de afschaffing van alle 

milieu-ondersteunende subsidies: “Her-
inner u ‘Sing for the Climate’ tijdens de 
feestmarkt in september 2012 – net voor de 
verkiezingen. Zingen voor het klimaat, dat 
wel. Iets doen, dat niet meer…”

CD&V zal hiertegen echter weerwerk 
blijven bieden, want ook Stekene heeft nu 
eenmaal het recht om een “GOEDGE-
ZINDE GEMEENTE” te mogen zijn.

FINANCIËN
… dat de gemeentebelasting op ontgravin-
gen werd opgetrokken naar € 800?

… dat de tarieven voor 
verschillende vergunnin-
gen voor drankgelegen-
heden drastisch werden 
verhoogd?

… dat de retributie voor een parkeerkaart 
voor 2 jaar steeg van € 20 naar € 50?

… dat er wel € 53 000 
beschikbaar was voor 
een nieuw (overbodig) 
logo en dito huisstijl?

MILIEU
… dat de kippenactie, 
om de afvalberg te ver-
minderen, is afgeschaft?

… dat de nestkastjes-
actie tot het verleden 
behoort? 

… dat het organiseren 
van ‘dikke truiendag , 
een symbolische actie 
voor het Kyotover-
drag, tot het verleden 
behoort?

… dat premies voor 
houthakselaar en mul-
chgrasmachines niet 
meer voorzien zijn?

… dat rationeel 
energieverbruik en 
productie hernieuw-
bare energie niet meer 
wordt aangemoedigd?

… dat de subsidie voor aanleg en onder-
houd van kleine landschapselementen werd 
opgeheven?

… dat de gemeentelijke 
premie voor het plaatsen 
van een hemelwaterput 
werd stopgezet?

… dat een gedeelte van 
het gemeentepark werd 
opgeofferd voor private 
woningbouw?

TOERISME
… dat de fietstochten 
langs de Vlasroute en 
de Kapelletjesroute 
geschrapt zijn?

… dat wandelingen langsheen lokale wan-
delroutes en geleide seizoenswandelingen 
tot het verleden behoren?

… dat het huren van fietsen in Stekene niet 
meer mogelijk is?

VERKEER
… dat de meerderheid, 
de bewoners van de De 
Klingestraat in de kou laat 
staan bij de bouw van een 
rotonde in Kapellebrug?

De belastingen in Stekene ver-
hogen niet, maar WIST JE…
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WAAR ZIJN DIE 
CENTEN DAN HEEN?

#goedgezind
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… dat zij daardoor 
op drukke momenten 
niet zullen kun-
nen invoegen op de 
rotonde?

GROEN
… dat de ‘Dag van het Park’ niet meer 
georganiseerd wordt?

… dat de huisvestigingspremie stopgezet 
werd?

SPORT
… dat sommige subsidies (ook grote 
bedragen) worden vrijwel, “tussen pot en 
pint” toegekend, zonder motivatiebrief  of  
grondig voorbereid dossier?

VRIJE TIJD
… dat de bijdrage voor muziek- en theater-
voorstellingen opgetrokken werd van 1,25 € 
naar € 4,00?

… dat de gemeente Stekene zich terugtrekt 
uit de organisatie ‘Kunst op het Perron’? 
Gelukkig blijft Artificium wél voortdoen!

… dat het evenement ‘Cultuursteek’ niet 
meer zal plaatsvinden?

… dat de retributie 
voor deelname aan 
sportlessen werd 
verhoogd?

… dat de uitleenpos-
ten van de bibliotheek 
sluiten, terwijl men 
hiervoor meer dan 
voldoende subsidie 
ontvangt? (De biblio-
theek is zelfs winstge-
vend!)

… dat er ondertussen 
wel veel geld is voor 
evenementen zoals 
de ‘11-juli-viering in 
Stekene’ en de zomer-
concerten?

… dat die evenementen ook kunnen plaats-
vinden met lagere investeringen?

… dat jubilea van verenigingen, huwelij-
ken,… minder aangemoedigd worden?

ONDERWIJS
… dat de kostprijs 
voor het leerlin-
genvervoer steeg 
met meer dan 
25%?

… dat ook de bijdrage voor ochtend- en 
avondtoezicht werden verhoogd met meer 
dan 25%?

… dat de retributie voor zwembadvervoer 
en zwemlessen werd verhoogd met € 0,80 

per kind en per 
zwembeurt?

… dat die aanpassing op het slechts moge-
lijke moment (ingang 1 januari 2014) werd 
ingevoerd (i.p.v. 1 september 2014)? 

… dat de subsidie 
voor deelname aan 
computerlessen en 
autorijlessen voor 
senioren werd 
stopgezet?

SOCIAAL
… dat de gemeentelijke 
premie voor gezinnen 
met een inwonende in-
valide zoon of  dochter 
met een gezinshoofd 
van minstens 60 jaar 
werd afgeschaft? 

ALGEMEEN
… dat de adviesraden niet steeds… om 
advies gevraagd worden?

… dat de nieuwe GECORO-raad nog 
steeds niet geïnstalleerd is?

… dat deze meerderheid geen oog heeft 
voor milieu, onderwijs, sociale sector,… 
maar enkel interesse heeft in eigen belang 
en evenementen?

Zwoezelhuis definitief afgevoerd!
Het OCMW-project Zwoezelhuis, een te-
huis voor niet-werkende personen met een 
handicap, wordt definitief  afgevoerd. In 
de meerjarenplanning wordt nergens nog 
gesproken over dit project. In 2013 was 
dit nog een prioritaire doelstelling voor het 
beleid! Het Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenhe-
den (VIPA) had in mei 2013 het Financieel 
Technisch Plan goedgekeurd.
Jammer, want Gemeentebelangen gaf  in 
hun verkiezingsprogramma aan “iets” te 
willen doen voor personen met een handi-
cap. Vandaag is het NIETS!

IN 2013 NOG EEN 
PRIORITEIT, NU 
AFGEVOERD
#goedgezind

Volg ons op Facebook


