Algemene inleiding
Het Vlaamse regeerakkoord bevat verschillende maatregelen met een belangrijke impact op
de lokale financiën.
Vlaanderen zal niet alleen tussenkomen in de responsabiliseringsbijdrage van de gemeenten
en OCMW’s, maar ook in die van o.a. de autonome gemeentebedrijven, hulpverlenings- en
politiezones en OCMW-verenigingen. Deze tussenkomst moet geregistreerd worden als een
gewone werkingssubsidie. Ook de extra financiering voor open ruimte moet geregistreerd
worden als een algemene werkingssubsidie.
Op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur kan je de bedragen per bestuur
terugvinden voor o.a. de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage en de extra
financiering voor open ruimte. Deze bedragen mogen opgenomen worden in het
meerjarenplan hier en vermeerderen elk jaar.
Op basis van de eenjarige meerjarenplanning 2019 worden diverse investeringen, die het
bestuur niet heeft kunnen waarmaken of uitvoeren in de vorige legislatuur opnieuw
opgenomen.
Tussenkomst (ontwerp).
sp.a Lokeren zal bij het meerjarenplan en de daarbij horende begroting vragen om de
budgetten voor geplande investeringen in open ruimte, de werkingsmiddelen en de
overgehevelde budgetten voor open ruimte die men al voorzien had met eigen middelen in
het eenjarig meerjarenplan 2019, te financieren met deze Vlaamse middelen. Maar dit niet te
zien als einde verhaal. Voor de eigen middelen oorspronkelijk voorzien in het meerjarenplan
die vrijkomen heeft ze een bijzonder voorstel.
De bedragen voor Lokeren zijn niet min. Concreet gaat dit over 154 201,10 euro in 2020, 319
196,27 euro in 2021, 495 552,22 euro in 2022, 683 862,06 euro in 2023, 884 746,54 euro in
2024 en 915 712,67 euro in 2025.
sp.a Lokeren wil dat door deze Vlaamse subsidies te investeren in open ruimtes, de
middelen die hiertoe vrijkomen, geïnvesteerd worden in andere beleidsdomeinen waarvoor
het bestuur nog geen middelen had voorzien.. Zo zien we mogelijkheden in het verbreden
van het flankerend onderwijs, het brugtraject, het referentiebudget, een sociale kruidenier,
een maximumfactuur voor het secundair onderwijs, straathoekwerk, … kortom tal van
mogelijkheden en kansen Dus er zijn wel degelijk middelen om het Lokers sociaal beleid een
boost te geven en de Lokeraar met minder middelen kansen aan te beiden om een uitweg te
vinden in haar/zijn deprimerende en depriverende situatie.

