Zottegem, 30 november 2013

Persbericht: Meerjarenplan 2014 -2019: ambitieus in moeilijke tijden
Net zoals in de meeste steden en gemeenten, was het opstellen van het meerjarenplan 2014 -2019
ook in Zottegem geen makkelijke oefening. Zware, maar grondige besprekingen waren nodig om tot
een sluitend financieel meerjarenplan te komen. Het werd een werk van lange adem waarbij zowel
door het voltallige schepencollege als de stedelijke administratie belangrijke inspanningen en
constructieve bijdragen werden geleverd om tot het voorliggend resultaat te komen.

INVESTERINGSPROGRAMMA
Het Zottegems stadsbestuur heeft de voorbije weken en maanden weloverwogen keuzes gemaakt.
Moeilijke keuzes, maar moedige keuzes, met het oog op de toekomst van onze stad. Die keuzes
hebben er toe geleid dat financiële ruimte werd gecreëerd voor een groot aantal belangrijke én
noodzakelijke investeringen. We willen de status van Zottegem als centrumstad absoluut
herwaarderen. Dat kan enkel door te blijven investeren. De komende zes jaar zal de stad Zottegem
meer dan 65 miljoen euro investeren. De belangrijkste projecten zijn:














De volledige heraanleg van het stadscentrum : naast de heraanleg van het Stationsplein,
Stationstraat, Markt, Hoogstraat en de Zavel zal in de tweede helft van deze
bestuursperiode ook de Heldenlaan heraangelegd worden. Dit verzekert de toekomst
van ons gezellig winkelcentrum.
Ingebruikname van het nieuw administratief centrum ‘Sanitary’: momenteel zijn
aannemers druk in de weer met de binnenafwerking van de voormalige textielfabriek
Sanitary om deze om te bouwen tot een splinternieuw administratief centrum. Een
administratief centrum, aangepast aan de vereisten van de 21ste eeuw, waar optimale
dienstverlening aan de burger centraal zal staan.
De bouw van een woonzorgzone aan de tramstatie: wie er dagelijks voorbijrijdt, ziet dat
de werken goed opschieten. Het project omvat de oprichting van een lokaal
dienstencentrum, een dagverzorgingscentrum en een woonzorgcentrum. Dit
gedifferentieerd aanbod aan ouderenvoorzieningen verzekert de senioren van Zottegem
kwalitatieve zorg aan een betaalbare prijs .
De aanleg van een ondergrondse parking: om de parkeerproblemen in het centrum op te
vangen voorzien wij de aanleg van een ondergronds parkeergelegenheid aan de rand van
het centrum. Dit sluit nauw aan bij onze doelstelling om het centrum autoluw te maken.
De bouw van een nieuwe muziekacademie en cultureel centrum. De bestaande
infrastructuur voldoet immers niet meer aan de huidige noden.
Focus op een fietsvriendelijke stad: Jaarlijks wordt €150.000 voorzien voor de aanleg van
nieuwe fietspaden, we voorzien middelen voor nieuwe fietsenstallingen en het veiliger
maken van fietsoversteekplaatsen
Het herinrichten van de schoolomgevingen in Erwetegem, Grotenberge en Strijpen
De restauratie van het stadspatrimonium: verbeteringswerken aan het Stadhuis, de
Beiaard, Kasteel van Breivelde, Kasteel van Egmont, gebouw Grondgebiedzaken (
Trapstraat) en de Muze staan allen deze bestuursperiode op de planning.
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Het inrichten van een milieu-educatief centrum voorzien van een groen speelweefsel in
het centrum van de stad (oud schooltje Beisloven).
Inzetten op een duurzame stad: energiezuinige maatregelen nemen in onze
stadsgebouwen, een milieuvriendelijk wagenpark uitbouwen, verdere aanleg van
gescheiden rioleringsstelsels, duurzaam inrichten van openbare ruimtes, …
Inzetten op de digitalisering in de communicatie en werking van de stadsdiensten:
implementatie van een centraal klachtenmeldpunt, vernieuwen van de website,
verspreiden van een elektronische nieuwsbrief, aankopen van digitale informatieborden,
vernieuwen van de ICT-infrastructuur, online reserveringssysteem voor verhuur zalen ,
aankoop cultuurtickets, inschrijvingen sportkampen, speelpleinwerking etc. gekoppeld
aan een online betalingsmodule, digitaliseren van het begraafplaatsenbeheer,
mogelijkheid om bouwaanvragen digitaal in te dienen,… .
Investeringen in jeugdvoorzieningen: nieuwe speeltoestellen aankopen, inrichten van
nieuwe speelweefsels, blijvend aanbieden rente-arme leningen aan jeugdverenigingen
met bouwplannen, …
Investeringen in sportvoorzieningen: het vernieuwen van de hoogspringstand,
verspringstand, de aanleg van een kunstgrasterrein, renovatie van sportvloer, …
Investeringen in ons wegennet
…

De realisatie van dit omvangrijk investeringspakket zal er toe leiden dat Zottegem een toonaangevende
stad blijft in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen.

DAGELIJKSE WERKING
De bestaande dienstverlening en werking van de stadsdiensten zal, binnen de beschikbare
budgetten, zo veel als mogelijk worden verder gezet. De uitdaging is om niet in te boeten op
kwaliteit, maar om op een creatieve, duurzame manier om te springen met de ter beschikking
gestelde gelden. Door het realiseren van efficiëntiewinsten en besparingen, kan de komende zes
jaar bijkomend op volgende speerpunten worden ingezet:






Als stadsbestuur zetten we de komende jaren in op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Dit willen we bereiken door een modern HRM-beleid te voeren. Er zal onder meer werk
gemaakt worden van een tijdsregistratiesysteem voor de personeelsleden, er worden
functionerings- en evaluatiegesprekken voorzien, er zal een vormingsplan worden
opgemaakt. In het kader van een gericht afwezigheidsbeleid en objectief
aanwervingsbeleid wordt beroep gedaan op een externe partner.
We waken er over dat het gezond financieel beleid wordt verder gezet. Er zal een
aankoopbeleid worden uitgetekend waarbij de oprichting van een centrale
aankoopdienst essentieel is. We streven er ook naar het kostenbewustzijn van de
medewerkers te vergroten.
We voeren een veiligheidsbeleid dat er op gericht is het veiligheidsgevoel te doen
vergroten. Zowel de brandweer, de politie als onze veiligheidscel krijgen de nodige
middelen om de veiligheid van de burger optimaal te verzekeren.

Zottegem, 30 november 2013













Het vrije tijdsaanbod moet zo veel mogelijk Zottegemse inwoners bereiken en
aanspreken. We kiezen er voor een voldoende laagdrempelig aanbod aan te bieden voor
alle doelgroepen. Binnen de vrije tijdssector wordt ook bewust gekozen om een
samenwerking met de onderwijsinstellingen uit te bouwen.
Omdat de stad de verenigingen in het hart draagt, kunnen zij blijven rekenen op
stedelijke ondersteuning, hetzij logistiek, hetzij financieel.
Een flankerend onderwijsbeleid zal worden uitgebouwd. Verschillende projecten, zoals
taalstimulatie, kleuterparticipatie en het tegengaan van spijbelgedrag werken we
geleidelijk uit.
We ondersteunen de bouw van voldoende betaalbare en kwalitatieve woningen. Acties
zullen worden ondernomen om de woonkwaliteit te verbeteren en leegstand en
verkrotting aan te pakken.
Door het uitwerken van een consequent en duidelijk snelheidsbeleid verhogen we de
verkeersveiligheid. Meer aandacht gaat daarbij naar de voetgangers en de fietsers. We
zoeken ook naar oplossingen om de verkeersproblematiek aan het station en de
bijhorende parkeerproblemen efficiënt aan te pakken.
Zottegem is een ondernemende stad. We willen ons positioneren als
ondernemingsvriendelijke stad, onder meer door de uitbouw van een ondernemersloket
en het opmaken van een beleidsplan voor de lokale economie.
Door het inzetten op toerisme en citymarketing trekken we mensen naar Zottegem die
zo ook hun weg vinden naar de lokale horeca en handel. Zottegem zal zich de komende
jaren nadrukkelijker profileren als Egmontstad en Wielerstad.

De focus in het meerjarenplan ligt op nieuwe beleidsdoelstellingen en beleidsdoelstellingen die in
het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten, met het oog op ontvangen van subsidies, verplicht
opgenomen moeten worden. Het is een bewuste keuze geweest om niet de volledige werking van de
stad Zottegem in doelstellingen onder te brengen. De speerpunten die hierboven werden opgesomd
zijn dus slechts een klein onderdeel van onze werking.

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Er is de afgelopen weken al heel wat geschreven en gesproken over de moeilijke financiële toestand
van de steden en gemeenten. Als stad worden we geconfronteerd met grote financiële uitdagingen
(pensioenproblematiek, dalende belastinginkomsten, wegvallen dividenden, stijgende energiekosten,
wegvallen van subsidies hogere overheid, …) en dat in economisch moeilijke tijden. Bij ongewijzigd
beleid kwamen we tot de vaststelling dat er tegen 2019 een tekort zou zijn van bijna 6 miljoen euro.
En dit ondanks de doordachte besparingsoperatie van 1 miljoen euro die we begin dit jaar reeds
hebben doorgevoerd. Om tot een financieel evenwicht te komen hebben we als stadsbestuur dus
moeilijke keuzes moeten maken. We hebben daarbij gezocht naar een gezond evenwicht tussen
minder uitgaven en meer inkomsten.
Aan de uitgavenzijde kiezen we voor een verdere beheersing van de bestaande uitgaven. Dit leidt tot
volgende maatregelen:
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Door het slechts gedeeltelijk vervangen van personeelsleden dat op natuurlijke wijze
onze organisatie verlaat, zal het aantal personeelsleden tewerkgesteld bij de stad
geleidelijk dalen . Er komen echter geen naakte ontslagen! We kiezen voor minder,
maar kwalitatief hoger opgeleid personeel zodat een optimale, efficiënte dienstverlening
gegarandeerd blijft.
Er wordt een rem gezet op de stijging van de werkingskosten. De eerstkomende twee
jaar stijgen de bestaande werkingsmiddelen niet. De volgende jaren voorzien we een
beperkte stijging van respectievelijk 1% (2016 en 2017) en 2% (2018 en 2019).
De budgetten voor recepties en catering verminderen we voor het tweede jaar op rij. In
2014 besparen we 10% op dit budget.
Onze satellieten (OCMW, AGB en politiezone) voeren eveneens besparingen door. Op
de toelage die zij van de stad ontvangen passen we een verminderde groeivoet toe.

Aan de ontvangstenzijde:






De retributies worden enkel geïndexeerd. De meeste zijn sinds 2001 niet meer
aangepast. Ter ondersteuning van de verenigingen zijn er uitzonderingen of verminderde
tarieven in de reglementen opgenomen. De parkeertarieven en tarieven voor
afvalophaling verhogen we niet.
De meeste lokale belastingen werden eveneens sinds lange tijd niet meer herzien. Ook
hier indexeren we de tarieven. De belastingen die vermijdbaar zijn (reclamedrukwerk,
sluikstorten en ontbrekende parkeerplaatsen) worden verdubbeld. De belasting op
tweede verblijven wordt verhoogd van 520€ naar 670€.
De aanvullende personenbelasting blijft behouden op 7,5%. De opcentiemen op de
onroerende voorheffing stijgen met 100. We vragen aldus aan elke eigenaar met een
onroerend goed in Zottegem een beperkte financiële inspanning. Een maatregel die we
betreuren, de financiële context dwingt ons hier echter toe. De besparingen die we
doorvoeren en efficiëntiewinsten die we realiseren zijn onvoldoende om ons ambitieus
investeringsprogramma te kunnen uitvoeren. Na lang wikken en wegen, de voor- en
nadelen van deze maatregel zorgvuldig te hebben afgewogen, hebben we deze moeilijke
beslissing toch genomen. Uit onderstaande tabel blijkt de geringe individuele impact van
deze maatregel:

Geïndexeerd K.I.

extra bijdrage

0 - 500
501 - 750
751 - 1000
1001 - 1250
1251 - 1500
1501 - 2000
2001 - 3000
3001 - 5000
> 5000

max. 12,5€
12,5€ - 18,75€
18,75€ - 25€
25€- 31,25€
31,25€ - 37,5€
37,5€ - 50€
50€ - 75€
75€ - 125€
min. €125
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SAMENVATTEND:
Met dit ambitieus meerjarenplan is de stad Zottegem klaar om de uitdagingen die op haar
afkomen tot een mooi einde te brengen en kunnen we vol vertrouwen de toekomst
tegemoet gaan. Naast een investeringsprogramma van meer dan 65 miljoen euro met o.a.
de heraanleg van het volledige centrum, een nieuw administratief centrum, de bouw van
een woonzorgzone, bijkomende parkeermogelijkheden, een nieuwe muziekacademie, een
nieuw cultuurcentrum, investeringen in een duurzame en digitale stad, renovatie tal van
stadsgebouwen, bijkomende jeugd- en sportvoorzieningen, heraanleg wegen, aanleg fietsen voetspaden, … zetten we de bestaande dienstverlening verder en creëren we ruimte
voor nieuw beleid. Dit alles is mogelijk dankzij het gezond evenwicht tussen doordachte
besparingen enerzijds en beperkte bijkomende inkomsten anderzijds. Zodra dit
meerjarenplan is goedgekeurd gaan we aan de slag om deze plannen en initiatieven te
realiseren.

Jenne De Potter
burgemeester

Leen Goossens
schepen financiën

