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De Sp.a heeft in Gingelom sinds 1994 de absolute meerderheid. Ze zijn dus 
nu bijna 18 jaar onafgebroken de gemeente op hun eentje aan het besturen. 
In het infoblad van Sp.a stond dat de oppositie nu eenmaal niet anders kan 
dan kritiek leveren op het gevoerde beleid. CD&V is het hier niet mee eens: 
wat goed is, van wie het idee ook mag komen, is goed. 
Lees het hier, op pagina 4!

14 oktober 2012: D-day voor een nieuw politiek bestuur in Gingelom

In maart 2007 schreven we al: “Mocht 
CD&V vandaag in de meerderheid zitten, 
dan hadden we ook maatregelen moeten 
nemen om de put, die Sp.a  de voorbije 
bestuursperioden heeft gemaakt, te vullen. 
We zouden de volgende maatregelen ook 
genomen hebben: een strikte controle van 
de uitgaven, drastische beperking van de 
gemeentelijke belastingen, een maximaal 
gebruik van overheidssubsidies, studie 
van nieuwe financieringstechnieken en 
strategische langetermijnplanning, het 
personeelbestand en de werkingskosten 
onder controle houden.” Zonder nieuwe 

bestuursmeerderheid zullen we dat in 2013 
weer kunnen schrijven...
Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2006 verhoogde de Sp.a - meerderheid 
de opcentiemen van 1450 naar 1650 en 
gaat u dat in 2013 weer laten gebeuren: een 
verhoging van de belastingen. In 2013 zal 
die verhoging zich niet beperken tot 200 
opcentiemen. 
Met CD&V heeft u de garantie dat u niet 
de rekening zal moeten betalen. We zul-
len uw geld beheren en investeren, zoals 
u het zelf  zou doen. Onze belangrijkste 
doelstelling de eerste jaren van de nieuwe 

bestuursperiode is opnieuw een gezonde 
gemeentekas. Daar tekenen we voor.
Wilt u graag een gesprek met een van onze 
bestuursleden of mandatarissen, wilt u uw 
wensen en of bekommernissen met ons 
delen, neem contact via mail of  bel mij.

Paul Michels
Secretaris 

CD&V Gingelom
0477/17.18.19

cdenv-gingelom
@mobistar.be

De gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober 2012: 
wie zijn zaak is dit ?
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Gingelom: begroting 2012

Al 14 jaar lang is men de spaarpot van de 
gemeente aan het opgebruiken. Nu we 
allemaal getroffen worden door de crisis, 
is de spaarpot leeg. Correctie: op het 
einde van dit jaar zal nog een aalmoes 
van een kleine 100.000 euro in de spaar-
pot zitten, maar met een jaarlijkse uitgave 
van meer dan 10 miljoen euro noem ik 
dat een lege spaarpot.

Anderzijds vindt de Sp.a-meerderheid al-
les wat de oppositie voorstelt slecht. Op 
de gemeenteraden is er slechts één doel: 
zo snel mogelijk hun voorstellen laten 
goedkeuren, zonder dat hierover een ge-
sprek mogelijk is, ook niet om te komen 
tot misschien nog een beter voorstel. 
En vermits ze de absolute meerderheid 
hebben, keuren ze al hun voorstellen 

onverkort goed. Op wikipedia (de vrije 
encyclopedie op het web) staat bij poli-
tiek: “Politiek is de wijze waarop in een 
samenleving de belangentegenstellingen 
van groepen en individuen tot hun recht 
komen, meestal op basis van onderhan-
delingen.” CD&V wil er een punt van 
maken dat er in Gingelom opnieuw 
ruimte komt om te praten, om te luiste-
ren naar elkaars mening om zo te komen 
tot een goede oplossing, voor zo veel 
mogelijk inwoners van onze gemeente. 
Wij willen de gemeenteraad opnieuw 
herwaarderen, opdat er opnieuw met 
elkaar gepraat en gediscussieerd wordt, 
vooraleer het schepencollege alles beslist. 
Of  is het net de bedoeling dat Gingelom 
enkel en alleen bestuurd wordt door “de 
sterkste”? 

Praten en luisteren naar elkaar is altijd 
belangrijk. Dit geldt voor kinderen in 
de school, voor leden in een vereniging, 
voor gezinsleden in de gezinnen, voor 
collega’s op het werk, enz. Dit geldt dus 
ook best voor de gemeenteraden.

Iedereen die hier met ons wil aan mee-
werken, is van harte welkom. CD&V 
is begonnen om mogelijke kandidaten 
voor de gemeenteraadsverkiezingen aan 
te spreken, alsook met de opmaak van 
ons verkiezingsprogramma, waarbij we 
met inwoners van Gingelom aan tafel 
gaan zitten. Heb je interesse om hierbij 
te helpen, om ideeën aan te leveren? Laat 
ons graag iets weten. Alvast bedankt, we 
gaan graag met je in gesprek. Hopelijk 
zijn de gemeenteraadsverkiezingen ook 
jouw zaak.

Christian Stivigny
Voorzitter CD&V Gingelom

- Kan het Gingelomse Sp.a-col-
lege een evenwichtig budgettair 
verhaal brengen?
De leningen ten laste van de gemeente 

stijgen tot bijna 14 miljoen euro. De 
jaarlijkse aflossing aan leningen bedraagt 
1,4 miljoen euro: 900.000 kapitaal en 
500.000 euro intresten, zonder de 
kerkfabrieken. Het reservefonds - de 
spaarpot - neemt af  met 496.000 euro 
tot 91.160 euro. De laatste 5 jaar is het 
tekort tussen de uitgaven en de inkom-
sten bijna verdrievoudigd! Wij stellen 
vast dat het investeringsprogramma 
bijna volledig door leningen moet 
gefinancierd worden en dat de spaarpot 
met 496.000 euro wordt verminderd. 
Dat wil zeggen dat wij met een jaarlijks 
tekort zitten van 500.000 euro. Dit blijkt 
trouwens uit de meerjarenplanning. Hoe 
gaat men de schuld afbouwen als we 

jaarlijks een tekort hebben van 500.000 
euro? En als we weten dat de RUP’s 
van de scholen en de Dorpskouter nog 
verder uitgevoerd moeten worden, de 
bouw van een Sociaal Huis voorzien is 
en er uitgebreide wegenwerken voor-
zien zijn vanaf  2015? Sp.a heeft dan 
alles gerealiseerd door te lenen. Van een 
slecht beleid gesproken!

- Welke conclusies kan je trek-
ken na de bespreking van de 
begroting 2012?
We moeten besparen en saneren als 
we het hoofd boven water willen hou-
den. Duurzaam besparen zal iedereen 
voelen en ons welzijn doen dalen, 

Op meerdere initiatieven van de Sp.a-meerderheid hebben 
we inderdaad kritiek. Maar niet omdat we dit graag doen. 
De grote constante van onze kritiek is dat de Sp.a-meerder-
heid te veel geld uitgeeft. Sinds 1998, dus al 14 jaar lang, 
geeft de Sp.a-meerderheid meer geld uit dan ze ontvangt. 

De redactie van CD&V sprak 
met CD&V-gemeenteraadslid 
Gert Houbey na de bespre-
king van de begroting 2012 
op de gemeenteraad van 
december. Hoe ziet het totale 
financiële plaatje eruit?

De gemeenteraadsverkie-
zingen van 14 oktober 2012: 
wie zijn zaak is dit ?
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maar is noodzakelijk om op termijn 
een vernieuwend beleid te kunnen 
voeren. Om te saneren moet je nu 
eenmaal onpopulaire maatregelen 
nemen. CD&V Gingelom neemt zijn 
verantwoordelijkheid en dit verklaart 
ons stemgedrag op de gemeenteraden. 
Wij hebben vaak onze bemerkingen 
over bepaalde premies en subsidies: 
zoals de oversubsidiëring voor her-
nieuwbare energiebronnen: zonneboi-
ler, zonnepanelen, warmtepompen, 
warmtepompboilers. Er werd in 
bepaalde dossiers tot 3x 375 euro 
toegekend. Op de gemeenteraad van 
december werden deze premies inge-
trokken. Wij als CD&V begrijpen niet 
dat men tijdens de afgelopen 7 jaar de 
premies maximaliseerde. En dat in een 
periode van oversubsidiëring - 5 pre-
mies en/of  voordelen. Nu er op alle 
niveaus wordt bespaard, gaat men in 
Gingelom de premies volledig intrek-
ken. De uitleg van betere markprij-
zen weegt onvoldoende. Dit is weer 
een voorbeeld van een beleid “alles 
of  niets”. Ik heb al aangehaald dat 

besparingen onpopulaire maatregelen 
zijn. De Sp.a - schepen van begroting 
deelde mee dat de werkingskosten 
algemeen bestuur, onderwijs, jeugd, 
sport,… met 108.659 euro werden 
verlaagd en dat er werd begroot op 
het scherp van de snee. In Handel en 
Nijverheid – de middenstand - zijn de 
uitgaven 28.044 euro en de inkomsten 
243.195 euro. Dat is een WINST van 
215.151 euro.  Dit is geen goed bespa-
ringsvoorbeeld. Laat ons eerlijk zijn, 
met Sp.a alleen gaat het niet lukken. 

- Renovatie dekenij Gingelom: 
211.164,61 euro.  CD&V stemde 
tegen.
- Politiedotatie 2012: 578.691 euro, 
verhoging van 125.262 euro. CD&V 
stemde tegen.
- Inzaaien van bloemrijke akkerran-
den : jaarlijkse financiering 5000 euro.  
CD&V heeft zich onthouden.
- Budgetwijziging 2011: frankerings-
kosten, verhoging met 2000 euro tot 
22.000 euro. In bepaalde subsidieaan-
vragen ontvangt de aanvrager / in-
woner tot 4 brieven van de gemeente 
(+ politie).  CD&V heeft zich bij de 
budgetwijziging onthouden.
- Ontsluiting tumulisites in Gingelom 
(gemeenteraad 09/2011). Ook al 
wordt 75% gesubsidieerd, toch heeft 
CD&V zich onthouden omdat uit 
het debat bleek dat er nog bijkomend 
grond verworven moet worden en 
de aangevraagde subsidies niet meer 
beschikbaar zouden zijn in 2011. 

Enkele opvallende cijfers bij de begroting
Bij de ontvangsten van 9.768.735 euro zijn enkel de ontvangsten uit prestaties ge-
daald en dat is te wijten aan het feit dat het aansluiten van de woningen op het riole-
ringsnet niet meer in eigen beheer wordt uitgevoerd. Bij de uitgaven van 10.524.665 
euro vallen enkele grote uitgaven op. 
- De personeelskosten zijn gestegen met 142.158 euro, hoofdzakelijk door een 
indexering en een verhoging van de patronale bijdragen voor pensioenvorming van 
de personeelsleden.
- De kosten voor de politie zijn toegenomen met 125.262 euro tot 578.691 euro.
- Sinds 2010 is de bijdrage aan Limburg.net fors gestegen; voor 2012 met 59.054 
euro tot 626.054 euro. De afvalverwerking in onze gemeente kost per jaar al 
724.000 euro.
- De kosten voor het onderwijs: investeringen (uitbreidingen en onderhoud infra-
structuur), werking, personeel. De bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 
(onderwijs): 2011 : 309.900 euro, 2012: 366.600 euro.
- De jaarlijkse kostprijs voor de werking van de bibliotheek 160.116 euro.
- De onderhoudskosten van de wachtbekkens en de werken voorzien voor erosie-
bestrijding  zijn in 2012 25.000 euro ( incl. erfpachten en recht van opstal).
- Presentiegelden van commissies en jury’s van 2000 naar 8.800 euro.

De financiering van dit 
investeringsprogramma
- Toelagen van de hogere overheid 
werden reeds in mindering gebracht: 
1.408.250 euro
- Leningen ten laste van de gemeente: 
663.000 euro
- Eigen middelen: 170.497 euro 
- De leningen in 2012 nemen toe met 
881.200 euro (gemeente 663.000 euro, 
kerkfabrieken
218.000 euro).

Hoe zit het met de investeringen? (En hoe denkt het Sp.a 
-schepencollege dat te financieren?)
- Aanleg fietspad N80 (incl. onteigeningen) opgenomen sinds 2008: 29.125 euro
- Onderhoud wegen en erelonen wegenwerken: 100.000 euro
- Verfraaiingswerken Sint-Truidenstraat, opgenomen sinds 2011: 240.000. euro 
(greppels en borduren, stoepen,vlakschaven wegdek, verkeersremmer,…)  
- Geschiktmakingswerken school Montenaken: herstelling dak, vervangen vloerbe-
kleding overdekte speelplaats en parketvloeren kleuterklassen, verbeteren toestand 
kleuterspeelplaats en omheining, ...): 110.000 euro
- Nieuwbouw school Borlo opgenomen sinds 2011: 250.000 euro:
- Oppervlakte nieuwbouw (klaslokalen, gangen, refter, leraarslokaal, sanitair, te-
chisch lokaal): 367 m2
- Omgevingswerken: overdekte speelplaats 50 m2, open speelplaats 286 m2, stalling 
voor fietsen 14 m2, parkeerruimte 72 m2
- Automatisatie onderwijs (incl. smartborden 5de leerjaar): 28.850 euro
- Aankoop mat. herstel kerkhofmuur Mielen: 30.000 euro
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Werk mee aan 
de toekomst 

van onze 
gemeente

Uw lokale contactpersoon
Paul Michels 
(cdenv-gingelom@mobistar.be)
www.gingelom.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!

Sp.a - Gingelom vindt dat CD&V misleidende info verstrekt
* In het infoblad van Sp.a staat 
inderdaad misleidende info
Op het ene blad staat vermeld dat de 
CD&V voor de vernieuwing van de 
sporthalverlichting heeft gestemd en op 
een ander blad staat dat CD&V tegen de 
vernieuwing van de sporthalverlichting 
heeft gestemd…
Wij hebben inderdaad tegen deze dure 
versie gestemd.
Wij hebben tevens tegen de aankoop 
van een tweede lichte vrachtwagen 
gestemd en een  tegenvoorstel gedaan 
bij de verkoop van de tweedehandsklas-
container. 
Sp.a-redacteur, u heeft niet goed opgelet!

* Ook de nieuwjaarstoespraak 
van de Burgemeester is mis-
leidend
Tijdens de nieuwjaarsreceptie sloot de 
Burgemeester zijn toespraak af  met een 
politieke kwinkslag. De Burgemeester 
zei dat zolang de sp.a het voor het zeg-
gen heeft, de dienstverlening niet wordt 
afgebouwd en dat alle personeelsleden 
zeker zijn van hun job.
Beste personeelsleden, met het gevoerde 
financieel sp.a - beleid zijn wij daar niet 
zo zeker van. 
Wanneer CD&V het voor het zeggen 
had, zouden wij besparen en niet-hoog-

dringende en niet-noodzakelijke uitga-
ven schrappen. Wij van CD&V zullen 
ervoor zorgen dat jullie job behouden 
blijft.
Wij vinden het misleidend wanneer 
Schepenen en Burgemeester in hun offi-
cieel publiek gerichte toespraken verwij-
zen naar bemerkingen van de oppositie. 
Het is onprofessioneel die verwijzingen 
te doen op een moment dat de oppositie 
niet kan en mag reageren.

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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