Kies voor Kapellen

Introductie

Meer dan ooit zal de uitdaging voor de
volgende zes jaar erin bestaan om als een
goede huisvader te waken over gezonde
gemeentefinanciën. Dit wil zeggen: dagelijks
voorzichtig omspringen met de circa 22
miljoen euro waarmee we jaarlijks de
gemeentelijke werking en investeringen
betalen.

We hebben bewezen dat we dit aankunnen. De personeelskosten zijn
met minder dan 40% van de uitgaven onder controle. We besteden van
onze beschikbare middelen jaarlijks 10% aan intrestlasten. Dit is minder
dan wat een gezin besteedt aan bijvoorbeeld de aankoop en financiering
van de gezinswoning. Voor de goede werking van het OCMW en van ons
politiekorps zetten we bijna 24% in. Het overige, beschikbare budget
dient om de werkingskosten te financieren. Kortom, iedere euro wordt
tweemaal omgedraaid voor we hem uitgeven en dit willen we zo houden.
Ook de volgende zes jaar zullen we gewoon de tering naar de nering
blijven zetten, en zo de fiscale druk laag houden.
Dit kunnen we omdat we steeds doordacht investeren en daarbij
een maximale samenwerking zoeken met het Vlaams Gewest en het
provinciebestuur. Enkel op deze wijze kunnen we grootschalige projecten
realiseren en de kost ervan voor de gemeente sterk beperken.
Daarnaast proberen we jaarlijks ook overschotten te boeken, om te
sparen. Deze middelen kunnen we dan eenmalig inzetten voor de
financiering van uitzonderlijke investeringen, zoals nu met de bouw
van de nieuwe sporthal te Putte: anderhalf miljoen euro die we uit onze
reserves inzetten, zonder nieuwe schulden te moeten aangaan.
Dit beleid willen we verder zetten. Zonder franjes, maar wel met
resultaten. Hiervoor vraagt Open Vld jullie vertrouwen op 14 oktober
aanstaande.
Dirk Van Mechelen
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FINANCIËLE
UITDAGINGEN
VAN
MORGEN

MEER FINANCIËLE
RUIMTE VOOR
KAPELLEN

De volgende jaren gaat duidelijk worden voor welke
nieuwe financiële uitdagingen de gemeenten zullen
staan: minder opbrengsten uit dividenden van de
energie – intercommunales, afbouw van Vlaamse
subsidies, stijgende pensioenlasten, de kost van de
hervorming van de zonale brandweerondersteuning.
Wij houden onze ogen open en volgen deze dossiers
op de voet op. Minder middelen en meer uitgaven
betekenen ofwel een aantal uitgavenstromen
afremmen ofwel lastenverhogingen. Deze laatste
optie zien we niet zitten. Dus we moeten toekomen
met wat binnen komt. Daarom zullen we vooral de
uitgaven tegen het licht moeten houden. Afwegen
wat goed is en behouden moet blijven, maar ook
overwegen om bepaalde uitgaven bij te stellen
of zelfs af te schaffen. Ook het gemeentelijk
overheidsapparaat zal de volgende jaren niet
ontsnappen aan een kritische doorlichting. Een
efficiënt en modern bestuur met een snelle en steeds
meer elektronische dienstverlening is de ambitie.

Als Minister van Financiën en Begroting
in de Vlaamse Regering kreeg Dirk Van
Mechelen geregeld af te rekenen met grote
budgettaire uitdagingen. Zijn bewust
beleid van tien jaar Vlaamse schuldafbouw
creëerde de ruimte om voor maar liefst 620
miljoen euro aan schulden van de Vlaamse
steden en gemeenten over te nemen. Dit
zorgde voor zuurstof en voor nieuwe
investeringsruimte. Ook Kapellen kon er
dankbaar gebruik van maken.
Op fiscaal vlak werden tal van
lastenverlagingen doorgevoerd: denk maar
aan de vermindering van de registratie –
en schenkingsrechten, aan de job-korting
voor werkenden en voor de bedrijven
aan de afschaffing van de onroerende
voorheffing op nieuwe machines. Stuk
voor stuk maatregelen om meer financiële
ruimte aan burgers en bedrijven te geven.
Daarom houden we in Kapellen de lasten
voor burgers en bedrijven laag. Kortom,
voor iedereen!
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30 jaar
liberaal beleid:
het resultaat
Kapellen wordt sinds 1983 bestuurd door een liberale meerderheid. En dat werpt zijn vruchten af. Dat
is wel het minste wat we kunnen zeggen na de indrukwekkende prestatie van Kapellen in het Dossier
Gemeentefinanciën van Het Laatste Nieuws. Daarin licht de krant de financiën van onze gemeenten
door. Kapellen scoort er 8,5 op 10. Een ‘welvarende gemeente’ en ‘lage belastingen’ lezen we.
Al van bij het begin van de liberale meerderheid wordt er gewerkt aan een moderne gemeente met een
lage fiscaliteit. We investeren, zonder de Kapellenaar daarvoor te laten opdraaien. Zoveel mogelijk met
eigen middelen en leningen, maar ook door maximaal beroep te doen op subsidies.
Het effect daarvan op de belastingen is opvallend: we houden we nu al 30 jaar de twee enige
belastingen die we heffen, erg laag: 5% aanvullende personenbelasting en 700 opcentiemen op de
kadastrale inkomens. En die zijn al 12 jaar ongewijzigd.
Iets waar, zo lezen we in
Het Laatste Nieuws, de
buurgemeenten jaloers op
mogen zijn. ‘Kapellen troeft
buren af’, schrijven ze daar
zelfs. Uiteraard mogen wij
daar trots op zijn. Maar het
is zeker geen streefdoel. Een
leuke plek om te wonen en te
werken, om te ondernemen
en te ontspannen, dàt is ons
streefdoel.
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KAPELLEN

E
GEMEENTAN
FIN CIËN

SCHULD PER INWONER DAALT LICHT
PERSONEELSBESTAND HEEL LAAG

1

De inwoners van het welvarende Kapellen hoeven niet meteen te vrezen voor een verhoging
van hun al lage gemeentebelastingen. De begrotingen van de voorbije jaren vertoonden
soms een klein tekort, maar het gemeentebestuur slaagde er toch nog in om de schuld deze
bestuursperiode af te bouwen. Begrotingsspecialist prof. Herman Matthijs van de VUB en
de UGent geeft Kapellen voor haar financieel beleid een 8,5/10.

Het rapport

AANTAL INWONERS
OPPERVLAKTE in hectare
BURGEMEESTER
COALITIE

Kapellen is een welvarende gemeenteendatziejeaandelagegemeentebelastingen. Zo hanteert
de gemeente maar 5% aanvullende personenbelasting, terwijl dat
gemiddeld in Vlaanderen 7,2% is.

TOTALE INKOMSTEN

Ook het aantal opcentiemen op de
onroerende voorheffingisbepaald
laag in vergelijking met de doorsnee Vlaamse gemeente: 700 tegenover 1.340 opcentiemen.

•Detotaleuitgavenzijndeuitgavenuitdegewoneéndebuitengewonedienstvan
de gemeentebegroting samengeteld.
• De investeringen zijn die uit de buitengewone dienst. Het gaat om grote investeringen in de heraanleg van straten of de bouw van een sporthal.
• Het aantal personeelsleden van gemeente en OCMW per duizend inwoners
laat toe om de situatie van de gemeenten beter te vergelijken.

Kapellen beschikt over een klein
personeelsbestand: geen zeven
voltijdse equivalenten per duizend

inwoners. De personeelsuitgaven
blijven binnen de perken.

• De totale schuld is de totale uitstaande schuld zoals blijkt uit de rekeningen.
• De evolutie van de schuld geeft de stijging of daling weer ten opzichte van 2000.
• De totale schuld per inwoner laat toe de schuldenlast van gemeenten onderling
te vergelijken.

De gemeenteschuld ligt lager dan
het Vlaamse gemiddelde: 921 tegenover1.195europerinwoner.Ze

HET OORDEEL
VAN PROFESSOR
MATTHIJS

2006

2000

• Detotaleinkomstenzijndeinkomstenuitdegewoneéndebuitengewonedienst
van de gemeentebegroting samengeteld.
• De opcentiemen op de onroerende voorheffing, berekend op het kadastraal inkomen van de woning, en de aanvullende personenbelasting zijn de twee belangrijkste gemeentelijke belastingen.
• De inkomsten uit andere belastingen zijn de som van de opbrengst van de tientallen andere gemeentetaksen.

daalde deze bestuursperiode ook
licht, van 27,7 naar 24,3 miljoen
euro.

25.671

Totale inkomsten uit belastingen
Opcentiemen onroerende voorheffing
Inkomsten uit onroerende voorheffing
Percentage aanvullende personenbelasting
Inkomsten uit aanvullende personenbelasting
Inkomsten uit andere belastingen

TOTALE UITGAVEN
Investeringen
Personeelskosten gemeente
Aantal personeelsleden gemeente
Aantal personeelsleden OCMW
Aantal personeelsleden gemeente
en OCMW per duizend inwoners
Bijdrage aan de OCMW-begroting
Bijdrage aan de politiezone

TOTALE SCHULD
Evolutie van de schuld tov 2000 in %
TOTALE SCHULD PER INWONER

INKOMSTEN

2,5/3

UITGAVEN

3/3

25.948

NU*
26.532

3.711

3.711

3.711

J. Buchmann (VLD)

D.Van Mechelen (VLD)

D.Van Mechelen (O. Vld)

VLD + CVP

VLD + sp.a

Open Vld

20.242.146

26.938.968

26.566.107

9.514.091

10.533.624

12.314.075

700

700

700

3.421.156

4.201.862

4.943.851

5,00

5,00

5,00

5.249.798

5.282.834

6.625.334

843.137

1.048.928

744.890

26.011.378

27.360.054

28.166.889

5.906.975

4.842.417

5.155.027

6.203.467

6.886.446

7.961.462

/

135,11

144,27

/

41,06

39,71

/

6,79

6,96

/

828.000

1.100.000

/

2.450.000

3.022.000

23.867.171

27.710.099

24.339.482

0

+ 16,10%

+ 01,98%

929,73

1.067,91

921,01

SCHULD

3/4

NU*

De gegevens over
het aantal inwoners,
burgemeester
en coalities, de
tarieven van de
opcentiemen en de
aanvullende personenbelasting zijn
van januari 2012.
De inwoneraantallen
verschenen in het
Belgisch Staatsblad,
de belastingtarieven
voor 2012 werden
verzameld door de
Vereniging van
Vlaamse Steden en
Gemeenten. Alle
andere cijfers zijn de
recentst beschikbare cijfers uit de
databanken van het
Agentschap Binnenlands Bestuur. Het
gaat om cijfers uit
de gemeenterekeningen van 2010.

CONCLUSIE:
Kapellen
heeft het op
financieel vlak
goed voor
elkaar. Directe
problemen zijn
er niet zodat
de belastingen
even laag
kunnen blijven.

8,5/10

De Jacobuscheques
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Financieel
alles op orde
2

Beter of slechter
dan de buren?

Kapellen troeft buren af
Fiscaal hoort deze erg groene, welvarende gemeente bij de beste van de Antwerpse regio. De personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn al twaalf jaar onveranderlijk
laag. Op dat vlak troeft Kapellen buren als Stabroek
en Brasschaat af. De begrotingen van de voorbije
jaren vertonen soms een klein tekort, maar dat is
niet echt een groot probleem. De gemeente haalt
ook mooie inkomsten uit kleinhandel en KMO's.
Opmerkelijk is het kleine personeelsbestand voor
een gemeente van meer dan 25.000 inwoners. Voor
een stuk wordt dat verklaard door de zeer beperkte personeelsuitgaven (5 % van het totaal) voor onderwijs. Kapellen heeft geen gemeentelijk scholennetwerk zoals Brasschaat. De dorpskern onderging de voorbije jaren een metamorfose. Kapellen
houdt er een stevig investeringsritme op na. De
schuldafbouw van de gemeente gebeurt met horten en stoten, maar ten opzichte van 2006 is er toch
een daling. Kapellen zit op dat vlak in de middenmoot voor vergelijkbare Vlaamse gemeenten. De
OCMW-schuld is laag, maar vertoont wel een stijgende tendens. Met de toelagen voor het OCMW
springt het bestuur zuinig om, maar voor de politiezone Noord legt men een vrij hoog bedrag in de
pot. (PHT)

178.586 euro verloren
aan Dexia
De val van Dexia en diens aandeelhouder de Gemeentelijke Holding was een tegenvaller voor de gemeenten. In 2008 kreeg Kapellen nog een dividend
van 95.475 euro uitgekeerd. Na de financiële crisis
viel dit jaarlijkse dividend weg.
In 2009 ging de Gemeentelijke Holding op zoek naar
verskapitaal.Kapellentekendeinvoor178.586euro.
Gelddathetinrookzagopgaannadevereffeningvan
de holding. (YDS)

De officiële cijfers

Dit zijn de officiële cijfers over de financiële situatie van uw
gemeente. Alle gegevens werden geput uit de databanken van
het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse
overheid, de dienst van minister van Binnenlands Bestuur
Geert Bourgeois die als voogdijminister toezicht houdt op de
lokale besturen. Het ABB is ook de enige instantie die de cijfers uit de gemeentelijke rekeningen centraal inzamelt, waardoor het mogelijk is om de financiële situatie van steden en
gemeenten onderling te vergelijken. De recentste cijfers in de
databanken van ABB zijn doorgaans uit 2010. Sommige statistieken worden evenwel slechts bijgehouden vanaf 2003,
wat verklaart dat er voor 2000 geen cijfers bestaan.
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3 Het debat

BURGEMEESTER DIRK VANMECHELEN (Open Vld)

«Veel moeten investeren door nieuwe wijken»
Met lage belastingtarieven en een vrij klein personeelskader scoort Kapellen uitstekend.
Maar aan de schuldgraad is er wel nog werk, al daalde die licht. «De forse groei van onze
gemeente bij de fusie in 1983, met de annexatie van de wijken Hoogboom en Zilverenhoek, maakte héél veel investeringen nodig.», zegt burgemeester Dirk Van Mechelen
(Open Vld).
Bij de fusie steeg het aantal inwoners 30 jaar
geleden in één klap van 14.000 naar 22.500.
Intussen is dat bijna 27.000. Dirk Van Mechelen: «We moesten op het niveau van een veel
grotere gemeente geraken. De schuld is dààr
ontstaan. Onze administratie, de politie en de
brandweer: allemaal kregen ze een nieuwe
stek. Voor riolering moesten we een enorme
inhaalbeweging maken. Recent hebben we
het dorpscentrum vernieuwd en ook naar
sportinfrastructuur zijn veel centen gegaan.
Maar er is wel een grens: de schuld die we
moeten afbetalen, mag niet hoger zijn dan 10
procent van onze begroting.»
Kapellen is zuinig met personeel. «Ook dat
heeft met die grenscorrectie van '83 te maken», zegt Van Mechelen. «We namen niemand over van Ekeren. We voeren een voorzichtig personeelsbeleid en besteden veel uit.
Onze technische ploeg is vrij klein.»

Voor een belastingverhoging hoeven
de Kapellenaren niet meteen te vrezen.
«Het enige wat ons kan bedreigen, is
dat Vlaanderen minder geld geeft. Dan
zullen we de tering naar de nering zetten. Onze OCMW-toelagen zitten in de
lift. De crisis laat zich voelen. Met de
uitgaven voor senioren scoren we ver
boven het Vlaams gemiddelde. Maar
er zijn dan ook geen wachtlijsten. En
neen, we hebben geen sociale woonwijken. We kiezen voor een gespreid
aanbod.» (PhT) Foto Laenen

WE VOEREN EEN
VOORZICHTIG
PERSONEELSBELEID
EN BESTEDEN VEEL UIT

RONNY VANTHILLO (CD&V)

HAROLD VANDER KRAAN (sp.a)

OPPOSITIERAADSLID

OPPOSITIERAADSLID

«Nood aan betaalbare woningen»

«Er is geen actief sociaal beleid»

«De gemeente Kapellen moet een
inhaalbeweging maken op vlak
van sociale voorzieningen.» Dat
vindtoppositieraadslidRonnyVan
Thillo (CD&V). «Vergeleken met
Brasschaatspendeertdegemeente per inwoner veel minder aan de
sociale diensten die ouderen, gehandicapten en kansarmen nodig
hebben.BijhetOCMWwerktweinig personeel, de toelagen liggen
aan de lage kant.»
Van Thillo wil niet per se hogere
belastingen, maar stelt vast dat
streekgenoten als Stabroek en
vooralWuustwezelineconomisch

betere tijden kozen voor een grotereafbouwvandeschuld.«Zededen dat door een combinatie van
een zuinig beleid en wat hogere
belastingen.Mooieen vooraldure
projecten kan de Kapelse kas niet
meer trekken.»
«Er is nog een probleem: de gemeente heeft de voorbije jaren
veelgebouwenverkocht.Maardie
fondsen zijn niet opnieuw duurzaam geïnvesteerd. We hebben
nood aan betaalbare woningen,
zodatookonzejongerenhierkunnen blijven.» (PhT)

«Er is beknibbeld op sociaal beleid. De
steunaangezins-enbejaardenorganisatiesFamiliehulpenThuiszorgiszelfs
afgeschaft, hoewel het een peulschil
was op de begroting. Daarnaast kost
een inschrijving in de buitenschoolse
kinderopvang ouders 30 procent
meer.» Gemeenteraadslid Harold Van
der Kraan (sp.a) plaatst daarmee flink
wat kanttekeningen bij het mooie financiële rapport van Kapellen.
«Ikbenookongerustoverdefinanciële
reserves. Die bedragen nu nog maar
één derde van een paar jaar geleden,
terwijl ze wel nodig zijn om de begrotingen in evenwicht te houden.»

Van der Kraan erkent dat er serieus is
geïnvesteerdinbuitenschoolsekinderopvang. «Maar moeten ouders in crisistijden daarvan het gelag betalen?
Verder zie je ook dat de bijdrage aan
het OCMW geleidelijk steeg, maar enkel om de structurele tekorten binnen
dat OCMW op te vangen. Een actief
sociaal beleid voor onder meer de
bouwvanserviceflatsheefternooitingezeten.»
«Kapellen heeft geen nood aan overbodige prestigeprojecten. Gelukkig
heeft de oppositie de bestuursploeg
kunnenovertuigenomhethuidigestation niet te verhuizen.» (PhT)

Met de invoering van de Jacobuscheque
sinds 1999, ontvangt elke Kapellenaar
jaarlijks 15 euro extra. Zo kan iedereen
kennismaken met de uitgebreide
gemeentelijke dienstverlening en het
socio-culturele verenigingsleven. Je
kan er bv. je zwembeurt mee betalen
of huisvuilstickers mee kopen. Of zelfs
het lidgeld van een vereniging of een
toneelvoorstelling. De Jacobuscheque
is een unieke vorm van een jaarlijkse
alternatieve lastenverlaging en een echt
succes: het inruilpercentage ligt rond 80
à 85%. Dus hiermee creëerden we een
lastenverlaging van 350.000 euro.

MORGEN: MORTSEL
ZANDHOVEN

BERCHEM

kleuren Pieter
nieuwe
‘Living’ in
Bron: Het LaatsteStudenten
Nieuws,
23 Loridons
maart
2012
AUTO KNALT OP BOTSABSORBEERDER

In de Karel Oomsstraat in Berchem legt Pieter Loridon de
laatste hand aan ‘De Living’. In
zijn derde horecazaak springt
vooral de toog in het oog: die
hangt nagenoeg helemaal vol
met foto’s, gemaakt door studenten van de tegenovergelegen Kunsthumaniora.

EDEGEM

ANTWERPEN

UZA REOGANISEERT DAGCHIRURGIE
Het UZA in Edegem heeft geïnvesteerd in zijn operatiekwartier voor de dagchirurgie. De
aanpassing moet vooral tot
meer comfort en tijdswinst bij
patiënten en ziekenhuis leiden.
Erkomteennieuweingang,waardoor de patiënten, die langskomenvooreendagingreep,meteen
bij het operatiekwartier binnenkomen. Ze moeten niet meer

deren. Er is ook meer privacy voor
de patiënten dan de vroegere
open zaal. In elke box is er een televisie, radio en een computer
voor artsen en verplegers. De persoonlijke zaken van de patiënt
worden voortaan opgeborgen in
een verzegelde en gelabelde doos
onder de brancard waar de patiënt op ligt, wordt geplaatst. Na
de operatie verblijft de patiënt in
de recovery en het dagziekenhuis

Leerlingen tonen gruwel van holocaust in tentoonstelling
Tot 30 maart kan je in het Centraal Station gaan kijken naar
‘Van toen, nu en straks’. De
tentoonstelling, gemaakt
door de laatstejaarsstudenten
Etalage van het stedelijk instituut voor sierkunsten en ambachten, toont etalagepoppen
die verwijzen naar de holocaust.

ANTWERPEN

Inbraak in kapsalon

In kapsalon Sirwan in de SintGummarusstraat
werd
woensdagmorgen ingebroken. Een ruit aan de zijkant van
de zaak was stukgeslagen. Uit
het salon werden kappersmateriaal, verzorgingsproducten,
kledij en een home-cinemaketen gestolen. Aan de hand van
camerabeelden, die werden
gemaakt in de zaak, spoort de
politie de dieven op. (TVCA)

ANTWERPEN

Vrouwen bedreigd
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HOE VERDIEN IK
18.026 EURO?

Maak zelf
de berekening:
uw geïndexeerd KI … x 0,025 = (X euro)
(X euro) x 700 = … euro in Kapellen
Gemeentebelasting is dan
(X euro) x 1.100 = … euro in Kalmthout
(X euro) x 1.350 = … euro in Antwerpen

Puihoek: rechts (Ekeren) van de straat betaalt met 1350 opcentiemen,
links 700 (Kapellen)
Gemeente
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Wommelgem
Schilde
Brasschaat
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Onroerende
Voorheffingtarief
2011
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Iedereen die een huis, een appartement
en dus een onroerend goed bezit, moet
onroerende voorheffing betalen. De
Vlaamse overheid heft 2,5% op het
geïndexeerd kadastraal inkomen van je
eigendom. Wie een woning bezit met
een kadastraal inkomen van 2.714 euro,
betaalt aan de Vlaamse overheid 110,93
euro onroerende voorheffing.
Daar bovenop betaalt de eigenaar ook
aan de gemeente opcentiemen, op deze
Vlaamse onroerende voorheffing. In
Kapellen bedragen deze opcentiemen 700.
Dit betekent 7 keer het bedrag van de
gewestelijke belastingen. In ons voorbeeld
is dat dus 7 x 110,93 = 776,51 euro die
voor de gemeente bestemd is.
In Kalmthout bedragen deze opcentiemen
1.100 en in Antwerpen zelfs 1.350
opcentiemen. Dat betekent een enorm
verschil dat oploopt tot maar liefst
18.026,25 euro op 25 jaar tijd.
Kapellen is daardoor mee koploper in
Vlaanderen.
En die koppositie… die geven we niet af.
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HOE
VERDIEN IK
10.570 EURO?
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Aanvullende personenbelasting omliggende gemeenten
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aanvullende
personen belastingtarief 2011

Kapellen

Gemeente

Kostprijs BKO

Elke Belg die belastingen betaalt,
moet ook een stukje afdragen ter
financiering van de gemeentekas.
Men noemt dit de aanvullende
gemeentebelastingen op de
personenbelastingen. Op je
aanslagbiljet kan je zien in de
berekening dat dit voor Kapellen 5%
bedraagt. Dit is één van de laagste
percentages in heel Vlaanderen en dat
willen we zo houden.
Wat betekent dit voor een gezin met
2 kinderen ten laste, waarbij de ene
partner een netto loon heeft van
1.845,12 euro en de andere partner
maandelijks een netto inkomen van

1.505,81 euro?
Als Kapellenaren krijgen deze burgers
een aanslagbiljet met een te betalen
belasting voor een bedrag van 111,44
euro in de brievenbus. Wanneer zij
echter in Antwerpen wonen, mogen
zij op basis van hetzelfde inkomen
een aanslagbiljet van 639,94 euro
verwachten. Een verschil van 528,50
euro of na 20 jaar een totaal verschil
van 10.570 euro.
Het spreekt voor zich dat hoe hoger
het inkomen is hoe groter dit verschil
zal oplopen.
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WAAR KOMEN DE GEMEENTELIJKE
VANDAAN ?
INKOMSTEN VANDAAN?

Opcentiemen onroerende
voorheffing (700)
5.049.855 euro
22,3%

Gemeentefonds
3.567.028 euro
15,8%

Kleinere ontvangsten
283.169 euro
1,3%
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Brasschaat

26.427

158

19.213

Wuustwezel

Gebruiksbelastingen
en retributies
2.968.557 euro
13,1%

17.731

inwoners

36.949

Essen

Subsidies
andere overheden
1.879.110 euro
8,3%

Aantal voltijdse personeelsleden
in gemeente en OCMW
per 1000 inwoners in 2010

Kapellen

Dividenden
intercommunales
1.769.340 euro
7,8%

33.342

inwoners

Kalmthout

Aanvullende
personenbelasting (5%)
7.116.150 euro
31,4%

De dagelijkse gemeentelijke dienstverlening is goed, maar ook betaalbaar! In Kapellen worden deze kosten elke dag
opnieuw stipt opgevolgd. Bij de uitvoering van de gemeentelijke taken wordt daarbij dikwijls beroep gedaan op externe,
gespecialiseerde bedrijven. Daardoor kunnen we werken met een beperkt eigen personeelskader en zo de vaste loonkosten
erg laag houden. De subsidies voor de OCMW- en de politiewerking zijn ruim voldoende en laten een goede werking en
uitgebreide dienstverlening toe. Slechts 10% van de jaarlijkse uitgaven besteden we aan de aflossing van onze leningen.
Hierdoor komt er dus automatisch meer beleidsruimte beschikbaar voor de financiering van nieuwe investeringen.

Stabroek

Hoe wordt de dagelijkse dienstverlening betaald in Kapellen?
Waar komen onze inkomsten vandaan?
Het totale pakket aan gewone jaarlijkse inkomsten (rekening 2011) bedraagt 22.633.209 euro.
Deze komen in Kapellen uit de volgende posten:
■ 31,4% komt van de 5% aanvullende personenbelasting
■ 22,3% komt van de 700 opcentiemen op de onroerende voorheffing
■ 15,8% ontvangen we uit het Gemeentefonds
■ 13,1% zijn gebruiksbelastingen en retributies
■ 8,3% zijn subsidies van overheden
■ 7,8% zijn dividenden van intercommunales
■ 1,3% zijn kleinere ontvangsten

ONZE UITGAVEN GOED
ONDER CONTROLE!
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we laten de
cijfers spreken

Een goed beleid maakt op voorhand een
analyse van de investeringen, binnen de
financiële mogelijkheden van de gemeente. Het
gevolgde concept dat reeds heel wat jaren in
Kapellen wordt toegepast is eenvoudig, maar
vergt bestuursdisicipline en overzicht.
In de eerste plaats werd een rollend
investeringsprogramma ontwikkeld. Dat zijn
investeringen waarvoor jaarlijks gemiddeld
hetzelfde bedrag wordt uitgetrokken. De
financiering van dit programma en van de
kleinere eenmalige investeringen gebeurt
maximaal met eigen middelen. Deze worden
bekomen uit de overschotten op de jaarlijkse
betalingsbalans.

Enkele voorbeelden van jaarlijks terugkerende investeringen,
het zogenaamd rollend investeringsprogramma.
• Buitengewoon onderhoud aan voet- en fietspaden
(heraanleg voet– en fietspaden in bv. de Grensstraat, Sevenhanslei,
Biartlei, Partizanenstraat, …)
• Buitengewoon onderhoud aan rijwegen (nieuwe overlagingen
van het wegdek , zoals bv. in de Hoogboomsteenweg,
Heidestraat Noord, Koningin Astridlaan, …)
• Vernieuwing gemeentelijk wagenpark
• Kleinere investeringen in bestaande gemeentelijke gebouwen
• Vernieuwing en uitbreiding openbare verlichting

INNOVATIEF en
VERANTWOORD
INVESTEREN
Daarnaast zijn er ook strategische
investeringen op lange en middellange
termijn. Hoe worden deze betaald zonder
de lasten te verhogen? Eerst en vooral
wordt er steeds gezocht naar een maximale
samenwerking met andere partners, zoals
het Vlaams Gewest (o.a. het Agentschap
voor Wegen en Verkeer) en/of de Provincie
of andere publieke of private partners. De
eigen financiële verplichtingen bij dergelijke
projecten financiert de gemeente met een
jaarlijks vast pakket aan leningen en eigen
middelen. Hiermee wordt zeer voorzichtig
omgesprongen. De af te lossen schuld bedraagt
niet meer dan 10% van de uitgaven.

Nieuwe overlaging wegdek
Heidestraat Noord

300.000 euro
50.000 euro
100.000 euro
80.000 euro

STRATEGISCHE INVESTERINGEN, een overzicht:
• Aanleg van het dorpsplein en bouw nieuwe bibliotheek
3.988.000 euro
• Aanleg van Parking Watertoren
1.787.000 euro
• Renovatie van de sporthal, het dak en het zwembad  
4.178.000 euro
• Aanleg van nieuwe fietspaden, zoals Oude Galgenstraat,
Essensteenweg, Heidestraat Zuid, …
1.529.000 euro
• Aanleg van het Strategisch Plan Afwatering Kapellenbos (SPAK)     10.116.525 euro
• Renovatie van de opvangplaatsen voor de BKO in Putte,
Hoogboom en park centrum
786.440 euro
• Renovatie van de Hoeve Van Paesschen
592.000 euro
• Aanleg van straten met verkeersveilige voorzieningen zoals
de Engelselei en Pastoor Vandenhoudtstraat
345.000 euro
• Doortocht – gehele vernieuwing van de verkeersas
Antwerpsesteenweg-Dorpsstraat-Kapelsestraat
3.961.000 euro
• De aanleg van de Fiets - O – Strade, zijnde
Georges Spelierlaan, Koning Albertlei
1.060.000 euro
• De renovatie van ’t Oud Gemeentehuis
2.527.200 euro

Rollend investeringsprogramma

Aanleg voet- fietspad
Sevenhanslei

300.000 euro

Aanleg voet- fietspad Biartlei

Nieuwe vrachtwagen
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Hoe
betalen we
de rekening?

Ondertunneling spoorlijn 12
op de Antwerpsesteenweg
De internationale spoorlijn 12 Antwerpen-Roosendaal
kruist ons dorpscentrum. In 2005 - 2006 werd de
spoorwegovergang aan de Antwerpsesteenweg
ondertunneld en daardoor verkeersveilig gemaakt.
• De onteigeningen werden volledig door de andere
partners betaald: 1/3 door het Agentschap voor Wegen
en Verkeer, 2/3 door Infrabel.
• De overeenkomst voorzag dat elke partner 1/3 van
de geraamde kosten zou dragen met een maximum
van 1.250.000 euro (geïndexeerd) voor de gemeente
Kapellen.
• De totale kostprijs, exclusief onteigeningen, bedroeg  
6.420.000 euro. De meerkost werd geheel door de andere
partners gedragen.
• Uiteindelijk aandeel gemeente Kapellen: 20%.

Bouw van de parking
Watertoren
Wie herinnert zich nog het oude Ziekenhuis SintJozef met parking aan Kerkstraat? In de plaats
kwam de parking Watertoren, serviceflats en de
vernieuwing van het rust- en verzorgingstehuis
(RVT) Zonnewende. Een samenwerking met de vzw
Rusthuizen Zusters van Berlaar werd opgezet.
• De gemeente verwierf kosteloos de gronden voor
de aanleg van de parking en stond in voor de sloop
van het oude ziekenhuisgebouw. Kostprijs afbraak
225.000 euro. Subsidie Vlaams Gewest, afdeling
gesubsidieerde infrastructuur: 188.650 euro.
Uiteindelijk aandeel gemeente: 16%.
• Bouw door de gemeente van de boven- en
ondergrondse parking (190 plaatsen, waarvan
14 aan het RVT ter beschikking worden gesteld).
Kostprijs 1.562.000 euro.
• De gemeente legde eveneens het definitief statuut
vast van de verbindingsweg tussen de parking
‘t Bruggeske en de Kerkstraat.
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Aanleg Dorpsplein en bouw nieuwe bibliotheek
Doortocht: heraanleg as
Antwerpsesteenweg-Dorpsstraat-Kapelsestraat
De doortocht van de gemeente Kapellen vanaf de Delhaize
in Mariaburg tot aan de grens met Woensdrecht verliep in
verschillende fases, maar steeds in een uitstekende samenwerking
met het Agentschap voor Wegen en Verkeer, dat daarbij het
nieuwe fietspad, de aanleg van de parkeerstroken en de rijweg op
zich nam. De gemeente financierde de nieuwe voetpaden.
Zo werd recent Kapellen Centrum afgewerkt met de volgende
verdeelsleutel:
• Agentschap voor Wegen en Verkeer
1.811.000 euro
• Gemeente Kapellen
1.540.000 euro

Voor de bouw van de nieuwe bibliotheek en de aanleg van het Dorpsplein gingen we een Publiek Private Samenwerking
aan met verscheidene (private) partners. De gemeentelijke bijdrage beperkte zich tot de aankoop van de oude GB met
bijhorende gronden, inclusief de sloop, en de aanleg van het nieuwe Dorpsplein. De private partners zorgden naast de
bouw van appartementen voor de realisatie van een gloednieuwe bibliotheek, waarvoor de gemeente slechts een beperkte
bijdrage voor de afwerking diende te betalen. Voor dit gehele project werden verscheidene subsidies bekomen:
• Aankoop oude GB met parking door de gemeente:
Kostprijs 1.600.000 euro, subsidie vanwege het Vlaams Gewest, Fonds voor Strategische Projecten, 1.050.000 euro.
Aandeel gemeente 35%.
• Afbraak oude GB met parking door gemeente:
	Totale kostprijs 95.000 euro, subsidie vanwege het Vlaams Gewest, Afdeling Gesubsidieerde Infrastructuur, 52.000 euro.
Aandeel gemeente 45%.
• Aanleg Dorpsplein (5.100 m²): 1.820.000 euro. 100% aandeel gemeente.
• Bouw nieuwe hoofdbibliotheek (1.100 m²): gedragen door private partner. Aandeel gemeente betrof enkel nieuw
meubilair (143.000 euro), informatica (150.000 euro) en afwerking BIB (180.000 euro).		

Uiteindelijk aandeel gemeente: 46%
Deze werken zijn exclusief de nieuwe openbare verlichting, zijnde
260.000 euro en een kleine vernieuwing van de riolering ten
bedrage van 350.000 euro. Een bedrag dat integraal gefinancierd
werd door de intercomunales Infrax en Riant.

Ons dorpsplein,
een echt
evenementenplein
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OOK SPORT
TELT MEE

Met dank aan
Vlaanderen, en
Finland
Ook voor de aanleg van
sportinfrastructuur doet de gemeente
beroep op Vlaanderen. Zo zal de
Vlaamse Gemeenschap mee de
aanleg van de Finse (loop)piste
aan de Ertbrandstraat (’t Kooike)
financieren, geschatte kostprijs
100.000 euro te betalen door
gemeente, subsidie van 50.000 euro.

Aanleg nieuwe atletiekpiste
Onze gemeente draagt sport in al haar facetten hoog in
het vaandel. Daarbij dient te worden gestreefd naar een
maximaal evenwicht tussen recreatief en competitief
sporten. Vanuit die optiek investeerde het bestuur in
2005-2006 in de aanleg van een nieuwe atletiekpiste
in het gemeentepark. Een piste ten dienste van
atletiekclub KAPE en vele recreanten die op die wijze
terug aan het sporten gingen. Ook hier opteerde
het bestuur voor een samenwerking met de Vlaamse
overheid (BLOSO). De volgende verdeelsleutel werd
gehanteerd:
• Totale investering: 570.000 euro
• Subsidie BLOSO: 500.000 euro
• Aandeel gemeente: 12% of 70.000 euro
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Niks zo belangrijk
als een goede
partner
Investeringen in
samenwerking
met de provincie
Recent werd onder impuls van gedeputeerde Koen Helsen
ook de samenwerking opgestart met het provinciebestuur
voor de co-financiering en de aanleg van verscheidene
projecten zoals de bouw van de Fiets – O – Strade in de
Koning Albertlei:
• Aandeel provincie:
435.000 euro
• Aandeel gemeente:
625.000 euro
• Uiteindelijk aandeel gemeente: 60%

Noten
in het
Park

Elke zomer organiseert de gemeente in
juli en augustus 7 concerten die steeds
door heel wat Kapellenaren gesmaakt
worden. Ook dit is een mooi voorbeeld van
een publiek-private samenwerking met
een beperkte financiële bijdrage voor ons
bestuur. De overeenkomst bepaalt immers
dat een bedrag van 19.360 euro dient te
worden betaald voor een hele zomer plezier!
Een gelegenheid om Olympisch zwemmer Dieter
Dekoninck in de bloemetjes te zetten

Politie, college en ondernemers tekenen 3 buurtinformatienetwerken (BIN’s)

HANDEL EN
MIDDENSTAND
BOUWEN MEE AAN
DE TOEKOMST!
Kapellen is hét handelscentrum bij
uitstek ten noorden van Antwerpen.
Het gemeentebestuur heeft heel wat
geïnvesteerd in het vernieuwen van
straten en de aanleg van nieuwe
parkings. Deze komen het gehele
handelsleven ten goede. Door een
goede ruimtelijke ordening bleef
ook het privaat initiatief niet
achter. Een goed voorbeeld hiervan
is het winkelcentrum Promenade.

Dit handelsleven creëert op zijn
beurt arbeidsplaatsen en zorgt voor
consumptie. Vele handelaars zijn
daarenboven woonachtig in Kapellen
en betalen er hun belastingen, die
laag zijn, maar die anderzijds voor
gemeentelijke inkomsten zorgen.
Op die wijze heeft de gemeente
beleidsvrije ruimte om te investeren.
De cirkel is bijgevolg rond!

ONDERNEMINGEN
ZORGEN VOOR
MEER WELVAART!
Een vooruitziend ruimtelijk beleid

ligt mee aan de basis van welvaart.
In de jaren ‘80 realiseerde het
gemeentebestuur 3 KMO-zones,
nl. Vloeiende, Kapelsestraat West
en Bosduin (Essensteenweg). Vele
ondernemingen kregen daardoor de
kans zich in Kapellen te vestigen,
ook omwille van het gunstig fiscaal
klimaat. Bedrijven betalen immers
geen euro aan gemeentebelastingen.
Dus geen belasting op drijfkracht
of tewerkgesteld personeel, … De
vele bedrijven zorgen voor heel wat
werkgelegenheid en fiscale inkomsten
(onroerende voorheffing), middelen
die onze gemeente herinvesteert!
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het ocmw
telt ook mee
Niet alleen de gemeente, maar ook
het OCMW investeert eveneens op
een verstandige manier. Zo kon
een belangrijk deel van de nieuwe
serviceflats en het dienstencentrum
’t Ertbrandje in Putte gefinancierd
worden met de verkoop van gronden
van het OCMW, gelegen in Stabroek.
De aankoop van de handicar en een
nieuw voertuig werden dan weer via
private schenkingen aangeschaft.

Gemeentelijke toelage aan het OCMW
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Schuldbemiddeling
Iedereen kan in financiële problemen
terecht komen. Je komt er alleen niet
meer uit en je hebt moeilijkheden
met het beheren van je inkomsten en
uitgaven, de rekeningen stapelen zich
op… Het OCMW kan je budgetbeheer
aanbieden. De maatschappelijk
assistent beheert, in samenspraak
met jou, geheel of deels je inkomen.
Zij/hij zorgt ervoor dat je rekeningen
tijdig betaald worden en volgt de
afbetalingsplannen nauwkeurig op.
Als je schulden onoverzichtelijk
zijn of je weet niet meer hoe je alles
nog kan terugbetalen, dan kan je
beroep doen op schuldbemiddeling.
Schuldbemiddeling betekent dat het
OCMW bemiddelt bij de schuldeisers
voor een regeling. Vaak kan met
een eenvoudige bemiddeling bij
bv. de energieleverancier, een
afbetalingsplan opgemaakt worden.

Budgetbegeleiding
Als je problemen hebt met het onder
controle houden van je uitgaven,
dan kan budgetbegeleiding mogelijk
een oplossing bieden. Het doel is je
inkomsten en uitgaven leren beheren.
Er worden prioriteiten vastgelegd
en een betalingsplan opgemaakt.
Je blijft je inkomen zelf beheren en
instaan voor je betalingen. Uiteraard
wordt je hierbij in raad en daad
bijgestaan door een maatschappelijk
assistent. De hulpverlening van het
OCMW bestaat uit informatie, advies
en bemiddeling.

Actieve tewerkstelling zorgt niet
enkel voor de nodige sociale
integratie, maar ook voor die
belangrijke onafhankelijkheid,
waardoor je zelf kan instaan voor je
eigen levensonderhoud. Een goede
begeleiding van werklozen is daarom
van cruciaal belang. Een nauwe
samenwerking en overleg tussen
de arbeidstrajectbegeleider van het
OCMW, de mensen van de Werkwinkel
en de PWA-beamte kunnen
ervoor zorgen dat de geschikte
tewerkstelling kan gevonden worden

voor zij die geen plaats vinden in het
arbeidscircuit.
Ook voor het OCMW van
Kapellen is mensen aanzetten
tot actieve tewerkstelling een
belangrijke kerntaak. Via de
arbeidstrajectbegeleider wordt voor
zij die een leefloon komen aanvragen,
gezocht naar een geschikte
arbeidsplaats. Ongeveer de helft van
de leefloonbegunstigden wordt aan
het werk gezet. Een knap voorbeeld
van werken aan integratie in het
arbeidscircuit.
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De toekomst
in goede
handen

Koen Helsen is Gedeputeerde van de provincie Antwerpen voor Ruimtelijke
Ordening en -Planning, Economie, Middenstand en KMO, Patrimonium,
Sport en Facilitaire diensten

Dit financieel beleid willen we ook naar
de toekomst verderzetten. Een goed
voorbeeld hiervan is de toekomstige
ontwikkeling van het door de militairen
verlaten Fort van Kapellen, 14,6 ha groot,
gelegen aan de Fortsteenweg.
- Het provinciebestuur zal via de vzw
Kempens Landschap de spoorlijn en de
fortvlakte met (oud) fort aankopen.
- Voor de sloop van de legerloodsen zal
de gemeente subsidies aanvragen bij
het Vlaams Gewest.
- Voor de bouw van de gymhal wordt
een investering ten laste van de
provincie voorzien van 3.860.000 euro
voor de bouw en 140.000 euro voor de
buitenaanleg en de nutsleidingen.
- De sociale woningen zullen
gebouwd worden door de
huisvestingsmaatschappijen De Ideale
Woning en ARRO.

nieuw fietspad en nieuwe riolering voor de Klinkaardstraat

Blijvend
innovatief
investeren

Maar ook voor de aanleg van haar rioleringsnetwerk deed en doet de gemeente
maximaal beroep op Vlaamse steun:
- De aanleg van een rioleringsnetwerk in Kapellenbos werd door het Vlaams
Gewest erkend als een pilootproject en zo maximaal mee gefinancierd.
- De aanleg van een nieuwe collector (hoofdriolering) staat op het programma
in de Klinkaardstraat tot aan de wijk Paasbloemlaan. Deze aanleg zal geheel
worden betaald door het Vlaams Gewest. Voor de aanleg van een nieuw
fietspad in de Klinkaardstraat zal de gemeente een beroep doen op het
Agentschap voor Wegen en Verkeer.
Kostprijs: 90% Agentschap, 10% gemeente.
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Dirk
Van
Mechelen
1e plaats
Ria
Janssens - Van
Oncen
6e plaats

Sabine
Van
Dooren
2e plaats

Catherine
Jacques
16e plaats

Karin
de Beukelaar Kennis
12e plaats
Marc
Van Tilborg
17e plaats

Gilles
Van de Sande
21e plaats

Leo
Mees
26e plaats

Lieve
De Block
8e plaats

Frederic
van Haaren
7e plaats

Matthias
De Caluwe
11e plaats

Luc
Janssens
3e plaats

Mathias
Adriaenssens
9e plaats

Pol
Soetewey
13e plaats

Monique
Wouters - van
der Tol
18e plaats
Heleen
Clerkx
22e plaats

Jac
Van Gansen
27e plaats

An
Stokmans
4e plaats

Provincieraadslijst
district Kapellen

Sarah
Buchmann
10e plaats

Sanne
Loopmans
14e plaats

Jef
Denisse
19e plaats

Rudi
Devoght
23e plaats

Inge
Wagemans
28e plaats

Marc
De Smet
5e plaats

Gerd
Van de Perck Nelen
15e plaats
Valérie
Schouteden
20e plaats

Betty
Bekaert Fockenier
24e plaats

Koen
Helsen
1e plaats

Lien Van
Mechelen
12e plaats

Alex
Roelands
25e plaats

Koen
Helsen
29e plaats
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www.kiesvoorkapellen.be
Verantwoordelijke Uitgever:
Bruno Kuylen, Koningin Elisabethlei 48, 2950 Kapellen
kapellen@openvld.be

