
 

 

Borgloon, 22 september 2015 

 

 

ONGEWIJZIGDE BEGROTING 
 

 

Namens de N-VA fractie willen wij toch even stilstaan bij de ongewijzigde begroting die hier ter goedkeuring 
voorligt.  

Deze begroting is door de vorige meerderheid, waar N-VA deel vanuit maakte, opgesteld en goedgekeurd. 
De grote krijtlijnen voor deze legislatuur liggen erin vervat en verankerd in het BCC verhaal, krijtlijnen die 
volgens OVLD nooit te vinden waren in de visie van de vorige meerderheid. 

Groot is onze verbazing dan ook dat OVLD vanavond samen met sp.a nu diezelfde ongewijzigde begroting 
ter goedkeuring voorlegt. We hadden op zijn zachtst gezegd verwacht dat OVLD toch enige inspanning 
geleverd zou hebben om haar eigen krijtlijnen uit te tekenen, maar niet dus. Of tenminste een licht 
gewijzigde begroting, aangepast aan de gewijzigde noden en  realiteit van 9 maanden later. Dat was 
nochtans ook de intentie van de burgemeester een paar maanden geleden!! 

OVLD heeft al die tijd vooral obstructieve oppositie gevoerd en geen werk gemaakt van een eigen visie. De 
postjes waren ook nog niet binnen natuurlijk. 

De sp.a heeft tevens 9 maanden lang de stad verlamd door de eigen administratie tegen te werken, lopende 
dossiers voor zich uit te schuiven en door de eigen begroting te boycotten. Deze begroting werd reeds in 
november 2014 goedgekeurd door sp.a en zelfs unaniem door het voormalige schepencollege. Sp.a heeft 
ze zelf geagendeerd in december en is dan bewust niet komen opdagen omdat ze de overstap naar OVLD al 
gemaakt had. En later op het jaar heeft de sp.a nog eens expliciet in hoofde van de burgemeester met steun 
van diezelfde OVLD het voorstel van N-VA van tafel geveegd om op de gemeenteraad de begroting alsnog te 
agenderen, zodat de stad niet langer diende te worden gegijzeld. 

Nu komen jammeren dat er al die tijd met voorlopige 12den moest gewerkt worden, is een kaakslag aan alle 
inwoners van Borgloon. U, mijnheer de burgemeester, heeft zelf de onbestuurbaarheid uitgeroepen en 
daarmee de voorlopige 12den gecreëerd. Nu komen vertellen dat u van deze voorlopige 12den snel af wil 
en een ongewijzigde begroting wil voorleggen, toont enkel aan dat het voorwendsel, met name  dat het 
vertrouwen in CD&V zoek was, gewoon een lakmoes was om met de OLVD in zee te kunnen gaan. U kon de 
bijtende oppositie van OVLD mentaal niet langer aan en bent door de knieën gegaan voor uw beul, 
mijnheer de burgemeester, waar u nu mee samenhokt.  
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En als de OVLD toch zo erg bekommerd was om de Lonenaar gedurende de voorbije 9 maanden en vindt 
dat deze begroting nu plots toch goed is, dan ware het haar verdomde morele plicht geweest hier veel 
eerder werk van te maken, zodat er veel vroeger komaf had kunnen gemaakt worden met die vervelende 
12den. Om het met de woorden van schepen van Financiën, Eric Awouters, nog eens duidelijk te zeggen, 
toen hij nog op de oppositiebanken zat, dit hele gedoe is “EEN PURE SCHANDE”! Een eerlijke politicus en 
een fatsoenlijke politieke partij onwaardig!! 

De N-VA zal woord houden en deze begroting, waar zij zelf mee aan de basis van ligt, goedkeuren. 

Wij doen dit omdat wij echt wel met het welzijn van de stad en haar inwoners begaan zijn. Constructieve 
oppositie is waar N-VA voor garant staat. Wat goed is, zullen wij mee goedkeuren en waar het fout loopt er 
niet enkel op wijzen maar ook oplossingen aanreiken. Wanneer er echter misbruik en/of slecht beleid  
plaatsvindt, zullen wij het aan allen vertellen die het horen en ook lezen willen. 
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