
N-VA VOEGT DAAD BIJ WOORD!

Beste Arendonkenaar,

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft u een duidelijk mandaat gegeven aan de N-VA 
om een bestuursmeerderheid te vormen in onze gemeente. Gedurende de voorbije twee jaar 
hebben onze burgemeester, Kristof Hendrickx, en onze schepenen, An Hermans en Kenny 
Viskens, hun verantwoordelijkheid genomen. Vandaag is het tijd om, samen met onze coalitie-
partner CD&V, één van onze belangrijkste verkiezingsbeloften om te zetten in daden en zo 
tegemoet te komen aan één van de voornaamste bezorgdheden van de Arendonkenaar. 
We realiseren een symbolische, doch zeer belangrijke belastingverlaging.

EEN TERUGBLIK OP DE VOORBIJE TWEE JAAR
De N-VA is ervan overtuigd dat een goed gestructureerd en verantwoord beleid inzake belastingen 
nodig is in het bestuur van een gemeente. Vorig jaar hebben we hierin stappen ondernomen door 
een deel pestbelastingen en niet-economisch verantwoorde taxaties ofwel te hervormen 
ofwel af te schaffen. We hebben hierbij het principe van de taks-shift aangehouden waarbij de 
globale inkomsten gelijk bleven, maar er een verschuiving was naar een correctere en eerlijkere 
manier van inkomsten verwerven.

Tegelijkertijd waren we ervan overtuigd dat er op diverse vlakken efficiëntiewinsten konden be-
haald worden, zowel binnen het OCMW, als de gemeente. Binnen het OCWM hebben we 
bijvoorbeeld de bijdrage van de gemeente met 35% kunnen laten dalen zonder enige afbreuk te 
doen aan de zorg in het Woonzorgcentrum en dienstverlening van het Sociaal Huis. Bij de 
gemeente zijn er ook efficiëntiewinsten gehaald door de samenstelling van het college van 
burgemeester en schepenen met één persoon te verminderen, door het beperken van de eigen 
werkingsuitgaven, door het beter afstemmen van de begroting op de jaarrekening, enzovoort. 

Tenslotte stellen we vast dat het niet-indexeren van de lonen gedurende de voorbije jaren een 
meevaller waren en dat de gemeente zeer weinig schulden heeft.

www.n-va.be/arendonk

EEN DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING
EEN SIGNAAL VAN VERTROUWEN, TEGEMOETKOMING EN ONDERSTEUNING



BELASTINGEN WORDEN VERLAAGD!

VERLAGEN VAN AANVULLENDE PERSONENBELASTING
Gezonde gemeentefinanciën komen toe aan iedere burger van Arendonk, want de gemeente, 
dat zijn wij allemaal: WE ARENDONK. De N-VA is van mening dat wanneer het gemeentebestuur 
inspanningen levert en financiële resultaten boekt, deze rechtstreeks moeten 
teruggegeven worden aan de Arendonkenaren. We moeten niet meer inspanningen vragen 
van onze inwoners dan nodig.

Daarom zijn we verheugd om samen met onze coalitiepartner een directe financiële onder-
steuning te kunnen geven aan iedere Arendonkenaar. We willen een signaal geven van ver-
trouwen, tegemoetkoming en ondersteuning van verlies op andere vlakken ten gevolge van 
minder economische welvaart en besparingsinspanningen die de hogere overheden van ons allen 
vragen.

“We verlagen de aanvullende personenbelasting van 7,5 % naar 7,0 %.”

GEEN VERKIEZINGSTUNT, MAAR REALITEIT
De door ons voorgestelde belastingsverlaging sluit naadloos aan bij de Vlaamse en federale doel-
stelling tot lastenverlaging op arbeid! De belastingsverlaging is geen stunt, maar past binnen het 
financieel beleid dat we uitzetten. De resultaten van het meerjarenplan tonen aan dat er zeker 
genoeg financiële ruimte overblijft om de dagdagelijkse werking van de gemeente te garan-
deren en de nodige investeringen te kunnen uitvoeren, deels met eigen middelen, deels met 
een verantwoorde leningspolitiek.

We geven aan de Arendonkenaren terug, wat aan de Arendonkenaren toekomt! 
Dit principe houden we aan doorheen heel het gemeentelijk beleid, 

maar in het bijzonder met de verlaging van de aanvullende personenbelasting!

DE KRACHT VAN VERANDERING


