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1.

Abdrahman Labsir, Vicky Vanmarcke, Gabriella De Francesco, schepenen
Rina Rabau, Bart Somers en Maxine Willemsen, commissieleden
4 februari 2020 – van 20.00u tot 21.15 uur

Goedkeuring verslag commissie 3 december 2019

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Impact Vlaams Regeerakkoord op de stad. (toelichting door Jan Leroy, directeur
Bestuur bij de VVSG vzw)

De heer Jan Leroy geeft aan de hand van een powerpoint een blik op het Vlaamse
regeerakkoord.
- Gemeentefonds: het gemeentefonds krijgt een gegarandeerde groei van 3,5%; deze
stijging geldt sensu stricto voor het gemeentefonds en het daarin geïntegreerde exstedenfonds. Dit resulteert in een groei op Vlaams niveau van 2,6 mio (in 2019) naar
3,2 mio (in 2024). De groei van het gemeentefonds is een belangrijk engagement door
de Vlaamse regering. Specifiek voor Mechelen merken we in de loop van de
meerjarenplanning een stijging van het gemeentefonds met 2 mio euro.
- Andere compartimenten van het gemeentefonds worden niet geïndexeerd; het betreft
de vroegere sectorale subsidies, de ex-gescomiddelen, het investeringsfonds (waar 6%
op wordt bespaard).
- Subsidie responsabilisering: vanaf 2020 wordt 50% van de respo betaald door
Vlaanderen aan gemeenten, OCMW’s, AGB’s, OCMW-verenigingen, ziekenhuizen,
politiezones en hulpverleningszones en aan de haven. Krijgen geen tussenkomst vanuit
Vlaanderen: intercommunales, provincies en APB’s (autonome provinciale bedrijven)de tussenkomst voor heel Vlaanderen wordt geraamd op 131 mio (2020) en stijgt tot
boven de 283 mio (2024)
o Aan de hand van een aantal grafieken geeft Jan Leroy een beeld van de
responsabilisering in stad en OCMW Mechelen, in de politiezone (geen respo), in
AGB SAM (geen respo), in de brandweerzone (geen respo), in Dodoens
- Middelen open ruimte: geldt niet voor de 13 centrumsteden
- Effecten van fiscale maatregelen op belastingsontvangsten van de lokale besturen:
o Vrijstelling materieel en outillage (negatief effect voor de stadskas)
o Schrappen woonbonus (positief effect voor de stadskas)
o Hogere jobkorting (negatief effect voor de stadskas)
o Fiscale voordelen dienstencheques (positief effect voor de stadskas)
o Probleem van de achterhaalde kadastrale inkomens wordt niet aangepakt

-

-

3.

Extra opdrachten voor de lokale besturen: regie- en onthaal, buitenschoolse
kinderopvang, Huizen van het Kind, vervoerregio’s en vervoer op maat: onduidelijk
waar de financiën hiervoor zullen worden gevonden
Vlaamse maatregelen (inburgering, sociale bescherming, niet-indexering groeipakket,
…) : het is nog onduidelijk wat de financiële effecten zullen zijn
GAS voor overtredingen 30 en 50 km/u : nog onduidelijk hoe dit zal worden
gerealiseerd
Politieke wijzigingen: schrappen opkomstplicht, schrappen lijststem, initiatiefrecht
grootste partij, semi-rechtstreekse verkiezing van de burgemeester, vervroegde start
nieuwe legislatuur (quid bij start fusie?), constructieve motie van wantrouwen,
burgemeester en schepensjerp: dient allemaal nog uitgewerkt in concrete voorstellen
Personeel: meer ruimte voor lokaal maatwerk, meer mogelijkheden om zelf het
werkgeverschap in te vullen – VVSG zal wel model-statuten ter beschikking stellen
IT en e-government: meer ondersetuning van de lokale besturen en versterking van de
Vlaamse IT-diensten, aanpak van de versnippering
Europa: nood aan maximaliseren van EU-fondsen als hefboom voor lokaal beleid;
transparantie bieden in de subsidiekanalen

Varia
-

Toelichting geven over de verschillende Europese subsidieprojecten in de
raadscommissie (hoe gaan we te werk?; wat halen we financieel binnen? enz.)
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