
 
 
Persmededeling N-VA As-Niel 
 
Het nulprogramma van Voluit! 
 
Groot was onze verbazing toen we – uiteraard te laat – het budget en de meerjarenplanning van de 
gemeente As in de bus kregen.  
De nieuwe, en uiteraard ook oude, meerderheid in onze gemeente heeft er na de verkiezingen in oktober 
bijna 6 maanden over gedaan om een non-document op te stellen met de naam budget en een beleidsnota 
& meerjarig financieel beleidsplan. In eerste instantie dachten we dat de administratie zich had vergist (wat 
uiteraard menselijk is) en ons de kladversie had toegestuurd. Navraag leverde echter op dat we wel degelijk 
het juiste document in handen hadden. 
Na zorgvuldige bestudering van dit non-document, kunnen we, als N-VA fractie de volgende conclusies 
trekken : 
 
- De meerderheid heeft geen beleidsvisie en geen meerjarig financieel beleidsplan. In het budget van 

2013 zijn geen nieuwe investeringen voorzien en in het meerjarenplan staan voor de volgende jaren 
alleen maar nullen (0). Er zijn geen enkele investeringen voorzien in het meerjarenplan voor de volgende 
jaren en dus stevenen we als gemeente af op een status quo. En wat zegt een wijs gezegde: ‘stilstaan is 
achteruit gaan’. 

- Uit de financiële cijfers blijkt duidelijk dat de gemeente As in financiële problemen zit. Door te 
focussen op het statuut van ‘schuldenvrije’ gemeente heeft het gemeentebestuur alle beschikbare 
middelen van de gemeente opgemaakt. Ook het reservefonds is zo goed als leeg. Indien men dus 
nieuwe investeringen zou willen plannen kan de huidige meerderheid dit alleen maar doen door hetzij de 
belastingen te verhogen, hetzij de ene lening na de andere af te sluiten. 

 
Een van de slogans in het verkiezingsprogramma van Voluit! was “Voluit voor een financieel gezonde 
gemeente met een goede dienstverlening”. Helaas moeten we nu vaststellen dat dit een lege slogan zal 
blijven. Financieel is onze gemeente helemaal niet gezond, en bijgevolg zal ook goede dienstverlening een 
probleem dreigen te worden. Het meest gebruikte woord dat we deze dagen op het gemeentehuis horen is 
bezuinigen.  
N-VA stelt dan ook in het kader van de bespreking van het budget en meerjarig beleidsplan op de 
gemeenteraad van 28 maart het volgende voor : 
 
- Afvoering van het huidig voorliggende budget en meerjarenplan en uitstel met een maand om de 

meerderheid de mogelijkheid te geven met een degelijk voorstel te komen; 

- De meerderheid moet een duidelijke visie ontwikkelen in verband met de financiële toekomst van de 
gemeente en een duidelijke visie geven over de wijze waarop de nodige middelen zullen worden 
gevonden voor het uitvoeren van een degelijk beleidsplan; 

- Gezien het feit dat er in het meerjarenplan zo goed als geen investeringen voorzien zijn, is er geen nood 
aan een College van Burgemeester en Schepenen met 6 leden, en dus stellen we voor dat één 
schepenmandaat wordt afgevoerd. Dit zal trouwens al een positieve invloed hebben op de financiële 
situatie van de gemeente 

Voluit! Kleurt As en Niel was de verkiezingsslogan van de huidige meerderheidspartij. Helaas moeten we, 
als N-VA As-Niel vaststellen dat ze op dit moment maar twee kleuren ter beschikking hebben: rood voor wat 
betreft de financiële toestand van de gemeente en zwart voor wat betreft de toekomst van de gemeente op 
beleidsniveau. 
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