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PUTTE
GOED GEZIND 

ONDERWEG

CD&V Putte blijft vol overtuiging verder werken. 
Vanuit onze oppositierol willen we werken aan een betere samenleving voor alle inwoners in Putte.

Wij danken uitdrukkelijk zij die ons het vertrouwen geven, in het verleden én de toekomst !

Nieuwjaarsreceptie
Om het nieuwe jaar op een goede manier in te zetten 

nodigen wij u en uw familie uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

U bent welkom in de parochiezaal in Putte 
op zondag 24 januari van 10u30 tot 13u.

Wij hopen u en uw familie daar te mogen ontmoeten!
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Het nieuwe art 47 bis waardoor de 
structurele onbestuurbaarheid van een 
gemeente kan vastgesteld worden, heeft 
het politieke landschap en de democra-
tische regels volledig veranderd.

Het is frappant te moeten vaststellen 
dat Open VLD die in het Vlaams Par-
lement (waarvan dhr. Gysbrechts deel 
uitmaakte) tegen de invoering van dit 
artikel had gestemd, de eerste was om 
gebruik van maken van art. 47 bis. 

Verbinden, niet polariseren
Waar besturen en beleid maken, zeker 
op lokaal vlak, drijft op vertrouwen tus-
sen de coalitiepartners, is wantrouwen 
nu de toon. Wat is de waarde nog van 
een bestuursakkoord als ten alle tijde 
van coalitiepartner kan gewisseld wor-
den? Dit geeft onzekerheid, zowel bij de 
kiezer als bij de politici zelf. De focus 
ligt niet meer bij het algemeen belang. 
Het accent is verschoven naar persoon-
lijke belangen en aspiraties.
Politiek moet tegenstellingen verbinden 
en oplossingen zoeken, niet polariseren. 

In Putte hebben we kunnen vaststellen 
waartoe dit leidt. N-VA, de partij van 
“de kracht van de verandering” heeft 
zich in onze gemeente meer dan 1 jaar 
bezig gehouden met allerlei manoeu-
vres om onbestuurbaarheid te creëren. 

Was het niet beter geweest die energie 
op een positieve manier in te zetten 
voor de zorg van onze samenleving, de 
fundamentele taak die wij toebedeeld 
krijgen als mandataris? Hoe geloof-
waardig blijf je als partij? 

Wij hebben in ieder geval als CD&V-
team tijdens die woelige periode de 
hand verder aan het stuur gehouden. 

Ongelooflijk maar waar, de huidige 
burgemeester zei zelfs in een interview 
“de bevolking heeft er niets van onder-
vonden”. Tja, waar was dan die onbe-
stuurbaarheid? Met verbijstering lezen 
we ook: “Putte is uit de politieke im-
passe gehaald, tijd om te werken”. En 
dat na één jaar de werking belemmerd 
te hebben. 

Ondertussen is het nieuwe bestuur 
geïnstalleerd. Geen ronkende verkla-
ringen meer, geen nieuwe visie. Onze 
uitgezette beleidslijnen worden gewoon 
verder gevolgd. 

Het bestuur vervalt ook opnieuw in 
oude gewoontes: N-VA laat betijen en 
volgt Open VLD.  

CD&V heeft de tijd die ze gekregen 
heeft zo nuttig mogelijk gebruikt. We 
zijn erin geslaagd om de financiën te-
rug op het spoor te zetten. Er is ruimte 
gecreëerd voor nieuwe, beperkte inves-
teringen. 
We durven te stellen dat elk project dat 
de komende jaren zal uitgevoerd wor-
den, er komt dankzij onze inspannin-
gen.

Ondertussen loopt de procedure ten 
gronde bij de Raad van State. Wij blij-
ven van mening dat de wet hier onei-
genlijk gebruikt werd en dat artikel 47 
bis in zijn huidige vorm geen goede 
zaak is voor onze democratie.

Structurele onbestuurbaarheid 
Het heeft onze Putse gemeente wel beroerd het afgelopen jaar

Op de gemeenteraad van 16 juli 2015 
stond de budgettaire rekening van 2014 
op de agenda. Deze rekening vertoonde, 
net als vorig jaar, opnieuw een daling van 
de schuldgraad per inwoner. 

Waar begin 2013 de schuld nog 1 937,08 
euro per inwoner bedroeg, klopten wij 
eind 2014 af op een schuld van 1 723,28 
euro per inwoner. Kortom, op twee jaar 
tijd een daling van de schuld met een 
goede 3 miljoen euro.

De voorbije jaren werd door CD&V zeer 
hard gewerkt om de financiën van de ge-
meente terug op het goede spoor te bren-
gen. Het resultaat is dermate positief dat 
er opnieuw ruimte is voor nieuwe projec-
ten of eventueel zelfs een belastingverla-
ging kan overwogen worden.

Merkwaardig is dat tijdens de bespreking 

de huidige schepen van Financiën naliet 
om één van de belangrijkste zaken in 
verband met het resultaat van deze reke-
ning te vermelden. Namelijk de overna-
me door de gemeente van aandelen van 
Iverlek naar aanleiding van de exit van 
Electrabel. Hierdoor werd immers het 
resultaat van 2014 voor 2,3 miljoen euro 
negatief beïnvloed, terwijl dit in 2015 
voor eenzelfde bedrag opnieuw positief 

in de rekening zal tevoorschijn komen. 

Het is niet de eerste keer dat we de sche-
pen betrappen op een foute analyse of 
halve waarheden. 

Van het “goede huisvader” principe voor 
het beheer van de centen, mag voor ons 
niet afgeweken worden. CD&V Putte 
zal hier blijven op toezien.

Schuldenlast daalt verder
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In het kader van een beleidsmatige eva-
luatie, voorzien in het kwaliteitshand-
boek, werd een bevraging georganiseerd 
door schepen Mieke Fransen omtrent de 
tevredenheid over de buitenschoolse op-
vang. Op basis van een standaard vragen-
lijst van Kind en Gezin, aangepast aan 
onze plaatselijke situatie, werd er begin 
juni een invulformulier bezorgd aan de 
ouders. 
Op de gemeenteraad van september 
werd aan de nieuwe bevoegde schepen 

gevraagd naar de resultaten van de en-
quête. Haar antwoord hadden we echt 
niet zien aankomen : “Die enquête heb 
ik niet gevraagd, ik hoef die resultaten 
niet te kennen….geen prioriteit.”
Dat een schepen een bevraging over de 
werking van haar dienst, in opdracht van 
wie ook, onbelangrijk vindt, baart ons 
grote zorgen. Het getuigt evenmin van 
respect voor de ouders die dit formulier 
invulden!

CD&V Putte  stelde tijdens die gemeen-
teraad uitdrukkelijk de vraag om toch 
het nodige te doen. 
Want meten is weten? We blijven dit op-
volgen!

BTW-controle autonome 
gemeentebedrijf 2011-2013
Na een BTW-controle voor de jaren 
2011-2013 werd vorig jaar niet alleen 
een boete opgelegd, maar ook afspraken 
gemaakt voor het gemeentelijk sportcen-
trum in Beerzel. 

Namelijk een verhoging van de huur voor 
het complex en een opheffing van de ex-
clusieve verhuur aan de voetbal om te 
voldoen aan de BTW verplichtingen. Lo-
gisch, gezien de enorme investering door 
de gemeente. Overleg hierover werd met 
de club gestart.

De nieuwe directie lapt dit echter aan zijn 
laars. De gemeentekas past nu het tekort 
aan BTW bij. 

Ouderbijdrage buitenschoolse 
kinderopvang
In heel het verhaal van de onbestuurbaar-
heid, werd de dienst Buitenschoolse op-
vang (BKO) helaas gebruikt als politieke 
pasmunt.

In december 2014 werd het schepencol-
lege op de hoogte gebracht van een on-
wettelijke toestand omdat de ouderbij-
drage voor de BKO niet geïnd werd bij 
de begeleiding.

CD&V werkte een voorstel uit waarbij 
een korting gegeven werd aan al het per-

soneel en er gezorgd werd dat het perso-
neelsvoordeel op een correcte wijze in de 
loonverwerking terechtkwam. 

Open VLD en N-VA veegden dit re-
soluut van tafel en keurden in mei een 
voorstel goed waarin de ouderbijdrage 
werd beschouwd als een vrijgesteld soci-
aal voordeel (zonder RSZ) en enkel voor 
een deel van het personeel.

De gouverneur schorste in oktober echter 
deze gemeenteraadsbeslissing. Niet alleen 
omdat het niet conform de sociale en fis-
cale wetgeving is, maar ook omdat niet 
alle personeelsleden gelijk werden behan-
deld.  

CD&V Putte adviseert het huidige be-
stuur om ons voorstel opnieuw te bekij-
ken en dringend een oplossing te zoeken 
voor de onzekerheid bij het personeel.

Begrijpe wie begrijpe kan
De mogelijkheid om op korte termijn 
een nieuwe ruimte voor de buitenschool-
se kinderopvang te voorzien in Putte cen-
trum werd tijdens de gemeenteraad van 
mei door Open VLD en N-VA van tafel 
geveegd. 

Zonder enige argumentatie beweerde de 
meerheid dat de gemeente dit niet kan 
betalen, maar in één adem werd wel ver-
teld dat men kiest voor een nieuwbouw, 

aanleunend bij het oude gemeentehuis. 
Wat is hier de logica van? 

Nochtans was er een principieel akkoord 
in de verkoopakte opgenomen dat de 
gemeente in het oude klooster aan de 
Waverlei, dat door de Huisvestingsmaat-
schappij wordt omgebouwd tot sociale 
woningen, de kinderopvang voor de vrije 
Basisschool zou onder brengen. Een om-
mekeer dus van 180°.

CD&V vind dit een gemiste kans om 
op korte termijn te zorgen voor een 
kwaliteitsvolle opvang. 

De gemeente betaalt uw 
advocaat … maar niet voor 
iedereen  
De oorspronkelijke bouwaanvraag van 
2010 voor zaal Roxy in Beerzel werd door 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
vernietigd in september 2015. 

We spreken ons niet uit over de grond 
van de zaak. Maar het is wel frappant vast 
te stellen dat op kosten van de gemeente 
een advocaat aangesteld werd om dit pri-
vé-dossier te verdedigen. 
Familiezaakjes? Nog een pittig detail, 
het leegstaande gebouw werd retroactief 
van de leegstand geschrapt waardoor de 
gemeente mogelijks inkomsten uit leeg-
stand verliest. 

Kwaliteit van de dienstverlening,
voor ons geen loos begrip!
Zijn de ouders tevreden over de naschoolse opvang?

Enkele beslissingen van het nieuwe bestuur 
Wat denkt u hier over?
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
info@puttecdenv.be
chris.deveuster@puttecdenv.be
bart.lambrechts@puttecdenv.be
mieke.fransen@puttecdenv.be
yannick.rombauts@puttecdenv.be
 
Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/putte.cdenv

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@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
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Proficiat aan onze jubilarissen

CD&V Putte laat zijn kiezers niet in de steek
Wil je meer informatie over één van onze artikels of heb je een andere vraag? 
We zijn bereikbaar via onze mandatarissen en via onze website. Uw mening telt.  

Tot ziens 2015,
WELKOM 2016 !

CD&V Putte wenst u en uw familie
een jaar zonder zorgen tegemoet.
Met vriendschap in overvloed.
En elke dag een dosis geluk.
Zo kan het nieuwe jaar 
al niet meer stuk!
Het beste voor 2016!

In de kijker
23 oktober Dag van de Jeugdbeweging 
We vinden het belangrijk om jonge mensen te bedanken voor hun inzet! Dit met een 
lekker potteke (kamp)pap. Jeugdbeweging staat immers voor  samenwerken, compro-
missen sluiten, leiding geven, maar vooral veel plezier maken  

zondag 20 september jaarlijkse BBQ  
Naast het heerlijke eten en de gezellige babbel, was het 
ook een ongelooflijk fijne steunbetuiging aan onze partij 
en haar mandatarissen. Onze welgemeende dank aan alle 
aanwezigen, ook aan al de helpende handen!

Frans en Rosa Badts, 65 jaar getrouwd! 
Frans was 30 jaar actief in 
de gemeentepolitiek voor CD&V

Vic en Birgitte 
Van Eetvelt, 50 jaar 
getrouwd. Vic was 
partijvoorzitter, 
burgemeester 
(1971-1974), 
lid van bestendige 
deputatie voor CD&V
(1974-2000)


