Beste Nielenaren,
-450; -11%

Zoals jullie onlangs hebben opgevangen, zijn er in Niel enkele ingrijpende budgettaire veranderingen gebeurd. Dit
komt omdat recent door de FOD Financiën nieuwe ramingen
werden meegedeeld aan de lokale besturen inzake de doorstorting van de aanvullende personenbelasting voor2013.
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Hieruit blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten hun ontvangsten dit jaar onverwacht sterk zien dalen. In sommige gemeenten bedraagt de vermindering maar liefst
33%.
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De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn goed voor zo’n 20% van de gemeentelijke Inkomsten. Een
daling van deze ontvangsten heeft dus zonder twijfel een zware budgettaire impact, wat ook sterk in negatieve zin doorweegt op de jaarrekeningen 2013. Temeer omdat de gemeenten zo laat van deze gewijzigde ramingen op de hoogte
zijn gebracht. Meer nog, een bijsturing van de voorziene ramingen was tot enkele maanden geleden merkwaardig genoeg nooit aan de orde.
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Maar zoals men in bovenstaande tabel kan bekijken wordt deze regel enkel toegepast voor het Vlaamse Gewest en
niet voor het Waalse Gewest. Weer een zoveelste regel door de Federale regering tegenover de Vlaamse gemeenten.
Vaststelling is dat Vlaamse gemeenten in totaal zo maar even 195 miljoen euro minder krijgen, terwijl de Waalse gemeenten dit jaar 16,9 miljoen euro meer ontvangen.
In 2013 hebben we de Aanvullende Personen-Belasting in Niel kunnen laten dalen van 8,5% naar 8,4%.
Een verdere daling bleek voor 2014 niet mogelijk gezien de economische toestanden zoals hier beschreven. We zijn dan ook
trots dat we de APB niet hebben laten stijgen zoals in 2000 en 2006 en dat we de opcentiemen ook ongewijzigd gehouden
hebben. Verder blijft het onze betrachting om tegen het einde van de bestuursperiode uit te komen op een APB onder de 8%.

