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1.Vorig verslag: 

Geen opmerkingen. 

2. Schepen van Financiën en OCMW-voorzitter Mike Nachtegael 

brengt informatie over de budgetten van 2018: 

Zie ook deze presentatie. 
 
Het financieel kader waarbinnen gewerkt wordt, houdt 2 criteria in voor gezonde financiën: 
- Het resultaat op kasbasis moet jaarlijks positief zijn. 
- de autofinancieringsmarge moet in 2019 ook positief zijn. 
Dit betekent, dat het verschil tussen inkomsten en uitgaven, alsook de aflossingen van leningen 
positief moeten zijn. 
De voornaamste opbrengsten zijn: 

- Fondsen ( Gemeente- en Stedenfondsen, en Vlaamse subsidies ) 

- Fiscale ontvangsten. 

De voornaamste uitgaven zijn: 

- Personeelsbudgetten. 

- Dotaties. 

Daarnaast zijn er nog de investeringen. 

Voor de volgende bestuursperiode is er een gezond financieel evenwicht: 

- Een stabiel resultaat op kasbasis ( € 21 miljoen ) 

- Een positieve autofinanciering ( € 500.000 ) 

- Een jaarlijkse leningscapaciteit van € 8 à 9 miljoen. 

Er komt binnenkort een verschuiving van persoonsgebonden materie van Provincie naar de Vlaamse 

regering. Wat het effect daarvan is op de culturele organisaties is nog niet bekend. 

In de volgende legislatuur zal de jaarlijkse werkingssubsidie van de dorpsraad verhoogd worden, want 

deze is voor de voorbije 6 jaar ongewijzigd gebleven, zelfs niet geïndexeerd geweest. 

Voor Nieuwkerken: 

- Er wordt ondersteuning geboden voor de kermis en de dorpsraad. 

- Onderhoud en herstel van wegen, voet- en fietspaden. 

- Er is een masterplan gemaakt voor een nieuw zorgcentrum met 120 bedden en 30 flats, die zullen 

aansluiten op een groene omgeving, de teken- en muziekacademie en een ondergrondse parking. In 

2018 worden de bouwwerken toegewezen. 
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3.Voorbereiding memorandum: Economie en Financiën; 

Algemeen Bestuur; Politie en Brandweer: 

Economie en Financiën: 

 

In ons memorandum van 2012 stond: 

- Er moet prioriteit geschonken worden aan het hergebruik van industriële panden i.p.v. nieuwe 

ambachtelijke zones te ontwikkelen. 

- Wij opteren voor een zuinig beleid en goed beheer van de financiën. 

Witboek: 

Beleidsdoelstelling : Duurzaam financieel beheer en beleid voeren op korte en lange termijn. 

Actieplannen: 

  Actieplan 1. De werkingskosten kritisch doorlichten. 

   Doel 14-16: - 250.000 / 17-18: - 500.000 

  Actieplan 2. Vaste enveloppe voor premies en subsidies vastleggen. 

   Premie- en subsidie enveloppe 2,7 mio euro 

Actieplan 3. Strak investeringsbeleid voeren. 

 Investeringsvolume 45 mio euro 

 1,5 mio eigen middelen, rest met leningen 

Actieplan 4. Kader vastleggen voor renteloze leningen en prefinanciering. 

 Beperking tot 1 mio euro 

Actieplan 5. Fiscale hervorming doorvoeren. 

   Bevriezing personenbelasting en opcentiemen 

 Actieplan 90. Kleinhandel in deelgemeenten, buurten en wijken ondersteunen.  

Ook de handel buiten de stadskern en in de deelgemeenten verdient aandacht. De 

stad wil buurtwinkels in woonbuurten en de handel in de deelgemeenten promoten 

door positieve acties (bv. „Met belgerinkel naar de winkel‟).    

Voor ons memorandum van 2018 noteren wij: 

- Nadruk op het hergebruik van oude industriële panden waar mogelijk i.p.v. aanleg van nieuwe 

ambachtelijke zones. 

- Verderzetting van het huidig beleid van duurzaam financieel beheer als een goede huisvader en 

geen verhoging van de personenbelasting en opcentiemen. 

 

 

Algemeen Bestuur: 

 

Memorandum 2012 

- Vereenvoudiging van de formulieren. Het steeds weerkerend invullen van de basisgegevens  van 

verenigingen of wijkcomités bij de aanvraag van o.a. subsidies. Deze gegevens zijn bij het 

Stadsbestuur bekend. Voorstel om alleen de wijzigingen door te geven.  

- Het Stadsbestuur moet meer informatie doorspelen aan de dorpsraad en zij moet dit ook tijdig doen, 

zodat er nog ruimte blijft om er op in te spelen of andere voorstellen te doen.  
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- Promotie van het meldpunt. 

Witboek: 

Beleidsdoelstelling  

Een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen, waarbij maximaal gebruik wordt 

gemaakt van digitale informatiesystemen.    

 

Actieplannen 

  Actieplan 13. Dienstverlening in stadhuis en deelgemeentehuizen verbeteren 

In de deelgemeenten wordt de stedelijke basisdienstverlening gegarandeerd in functie 

van de behoefte 

 Actieplan 14. Actiever mogelijkheden van internet benutten.  

De website van de stad wordt verder vereenvoudigd, zodat bezoekers relevante 

informatie in enkele klikken kunnen bereiken, en omgevormd tot een modern 

interactief thuisloket, waar inwoners snel informatie vinden over de producten, maar 

waar ze vooral zelf digitale aanvragen kunnen verrichten. 

  Actieplan 15. Inzetten op ICT voor een betere dienstverlening en interne werking. 

  Actieplan 16. De betrokkenheid en tevredenheid over de stad bij de inwoners verhogen het     

                       beter betrekken van de burger bij het beleid (bv. door gerichte en evenwichtige  

                       communicatie of door participatieprojecten). 

Actieplan 17. Zorgen voor kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening voor burgerzaken. 

In de deelgemeentehuizen moet een basisdienstverlening voor burgerzaken 

gegarandeerd blijven. 

 Actieplan 24. Participatie bij infrastructuurprojecten structureel inbedden. 

Infrastructuurprojecten zijn belangrijk voor de bevolking, omdat ze direct ingrijpen in 

de leefomgeving van de bewoners. Daarom zal de buurt van bij het begin betrokken 

moeten worden bij de plannen. Deze vorm van inspraak moet ook in de procedure 

worden voorzien. Bij de dorpsraden in de deelgemeenten is inspraak bij 

infrastructuurprojecten een vast thema. Ook hier moeten goede afspraken vermijden 

dat de bevolking te laat betrokken wordt bij bepaalde projecten 

 Actieplan 25.  

Gebiedsgerichte participatie organiseren. De stad streeft ernaar om per wijk een 

overlegplatform uit te bouwen, waarin de stadsdiensten, het bestuur en de bewoners 

samen nadenken over de problemen en mogelijkheden van de wijk en deze 

neerschrijven in integrale wijkplannen. Door ook de werking van de diensten af te 

stemmen op de wijkindeling kunnen deze plannen nadien gemakkelijk uitgevoerd 

worden. Hierbij is het wenselijk om de kennis van de eerstelijnsmedewerkers 

structureel te laten doorsijpelen binnen de eigen organisatie. Daarnaast bevordert de 

stad positieve burgerinitiatieven en zullen de bestaande wijkverenigingen en 

buurtcomités verder ondersteund en betrokken worden (bv. via wijkbudgetten). 

Actieplan 26. Laagdrempelige methodieken uitwerken om de niet-georganiseerde 

geïnteresseerde burger te betrekken.  

Los van de georganiseerde inspraak is het ook van belang om de burger op 

individueel vlak te betrekken bij het beleid van de stad in de verschillende  sectoren 

(cultuur, jeugd, sport, welzijn…).  Kinderen mogen hierbij niet uit het oog verloren 

worden. In het kader van een kindvriendelijk beleid moeten methodieken ontwikkeld 

worden om ook hen bij het beleid te betrekken. De aanbevelingen uit het rapport over 
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kindvriendelijke steden van de Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) over 

Sint-Niklaas (2012) kunnen hierbij een leidraad zijn.  Voor de burger in het algemeen 

geldt dat er proactief gehandeld moet worden en de kanalen die er zijn om moeilijk 

bereikbare groepen te bereiken, moeten ten volle benut worden. Eén van de 

methodes kan zijn om de stedelijke website interactiever te maken, met onder meer 

bevragingen 

Memorandum 2018: 

- Wat betreft de klantendienst in het deelgemeentehuis van Nieuwkerken, is iedereen tevreden. Wij 

hopen dat dit ook zo blijft. 

- Tijdig op de hoogte brengen van de burgers en de dorpsraad bij infrastructuurwerken of andere 

ingrijpende projecten. Wordt af en toe nog steeds vergeten. 

Politie en brandweer: 

Memorandum 2012: 

- Effectief beboeten van kleine winkeldiefstal 

- De GSM van de wijkagente werkt alleen tijdens de diensturen. Vraag om hem buiten de diensturen 

door te schakelen naar de Stadspolitie. 

- De politie moet zichtbaar kunnen optreden bij overtredingen. 

- Toezicht bij de scholen door Stadswachten . 

- Evenredig politietoezicht in vergelijking met de Stad, aangaande verkeersveiligheid. 

Witboek: 

Inleiding: Veiligheid is een basisrecht van de burger en een kerntaak van de overheid. Naast 

preventie blijft een kordate aanpak van overlast en criminaliteit essentieel. In een burgernabij 

politiebeleid blijft de wijkinspecteur een spilfiguur als vertrouwenspersoon. 

Handhavingsbeleid nodig. Veiligheid impliceert ook zichtbaarheid: „meer blauw op straat‟ houdt in 

dat de administratie beperkt wordt en dat de personeelsleden die instaan voor de veiligheid van de 

burgers vertrouwen wekken en oplossings- en klantgericht werken. Daarbij is de rol van de 

wijkinspecteur als nabijheidspolitie essentieel.   

Actieplan 46. Een integraal veiligheids- en overlastbeleid uitbouwen.  

De verschillende actoren van het veiligheids- en overlastbeleid zijn de lokale politie, de 

brandweer, de dienst publieke veiligheid en de dienst gemeentelijke administratieve sancties 

(GAS). Hoewel de diensten op operationeel vlak goed samenwerken, is er ook nood om het 

beleid en de plannen op elkaar af te stemmen in functie van een integraal veiligheidsbeleid. 

Actieplan 48. De nabijheid van de politie garanderen door een gebiedsgerichte aanpak.  

De wijkinspecteurs staan het dichtst bij de bevolking. Hun kennis van de wijk en hun expertise 

in de aanpak van sociale en overlastproblemen is groot. Zij houden nauw contact met de  

straat-, buurt- en wijkcomités van hun wijk. Dit moet er mee toe bijdragen dat het 

onveiligheidsgevoel bij de burger wordt teruggedrongen. De op stapel staande herindeling van 

de politionele wijken is een ideaal moment om ze af te stemmen op de gebiedsgerichte 

werking van de stad. Een gelijke wijkafbakening bij stad en politie legt immers de basis voor 

synergie tussen iedereen die in dezelfde wijk werkzaam is. Dit houdt in dat de stad 

wijkontwikkelingsplannen opstelt, gericht wijkoverleg organiseert en bovenal de garantie geeft 

dat de buurtgerelateerde bekommernissen van de bewoners op een kordate en 

oplossingsgerichte wijze aangepakt kunnen worden. Op termijn zal deze gebiedsgerichte 

aanpak ook ondersteund worden vanuit de andere diensten van het politiekorps. 

 

Actieplan 49. Werking brandweer optimaliseren in afwachting van de hulpverleningszone.   
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Actieplan 50. Het vertrouwen van de bevolking in politie en brandweer bestendigen.  

De politie en de brandweer werken verder aan het vertrouwen van de bevolking, onder meer 

door de uitbouw van een integriteitsbeleid en het versterken van de professionaliteit, 

klantgerichtheid, betrokkenheid en motivatie van de medewerkers.   

Memorandum 2018 

- Betere beveiliging van openbare gebouwen ( o.a. inbraak in de sporthal ). 

- De politie moet meer patrouilleren. Dit betekent, evenredig patrouilleren in de deelgemeenten. 

- Wij vragen stadswachters in Nieuwkerken. 

- Meer betrokkenheid van de milieupolitie. 

- Senioren kennen de wijkagent niet. 

- Definiëring van het takenpakket van de wijkagent. 

4.Verslagen werkgroepen: 

Sportraad: 

- De voorwaarden voor subsidies werden duidelijker afgebakend: 

 * Het moet kwaliteitsvol zijn. 

 * Er moet een jeugdwerking zijn. 

 * Ze moeten manifestaties organiseren. 

De sportclubs moeten dit beter opvolgen. 

- Er is een gratis verzekering goedgekeurd voor vrijwilligers. 

- Er zijn knelpunten wat betreft infrastructuur: voor bepaalde sporten moet men uitwijken naar andere 

gemeenten. Eens inventaris opmaken welke nood er is voor welke infrastructuur. 

Seniorenraad: 

November is de seniorenmaand en er zal ook een beurs georganiseerd worden. 

Cultuurraad: 

De jaarlijkse vergadering van alle culturele verenigingen gaat door op 11 december. 

5.Varia: 

- Problematiek aan de Kiss & Ride-zone op Ten Bos. Bepaalde auto’s blijven daar parkeren. Er is 

geen doorstroming, vooral ’s avonds. Hoe kan dit opgelost worden. 

- De Nieuwjaarsdrink gaat door op 14/1 om 10.30u. op het dorpsplein. 

- In de nieuwe kerststal zullen de beelden vervangen worden door de beelden, die door het 

jeugdatelier van de tekenschool gemaakt zijn. 

- De kerstverlichting moet langer blijven branden ’s avonds; trouwens ook overdag. Ledverlichting 

verbruikt toch heel weinig. 

- Het kapelletje in de Kwakkelhoek wordt gerestaureerd. 

- Het Hazenpad is volledig in orde gebracht. 
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