
Budgettaire orthodoxie, zowel naar exploitatie als investeringen. 

Een doordacht investeringsbeleid ten dienste van de burger en aangepast aan Deinze. 

Een belastingverlaging naar de laagste schalen van Nevele (APB) en Deinze (opcentiemen), 
uitsluitend gefinancierd via de schaalvoordelen en efficiëntiewinsten van de fusie. 

Transparantie en open communicatie over financiën en schuld naar de burger. 

Invoering van een schuldnorm en een schuldplafond. 

Afschaffing van de pestbelastingen voor handelaars. 

Het uitbouwen van een eigen gemeentelijke digitaal loket voor gemeentelijke 
belastingaangiften. 

Aanstelling van een subsidieambtenaar en een transparant subsidiebeleid, door alle 
subsidiereglementen te herzien en er een verantwoordingsclausule in te bouwen. 

Deinze functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden omgesprongen. Een 
transparant financieel beleid, met een begroting in evenwicht is dan ook cruciaal. Daarbij moeten we, zeker in 
de huidige budgettaire context, keuzes durven maken. Als N-VA willen we nadrukkelijk inzetten op 
verantwoorde, toekomstgerichte investeringen en besparen op exploitatie. Blijven investeren is noodzakelijk, 
terwijl het overheidsbeslag beperkt moet worden. Op deze manier kunnen belastingen laag gehouden worden 
of verlaagd worden. De stad moet in haar werking streven naar de grootst mogelijke efficiëntie, effectiviteit en 
zuinigheid.  
De N-VA wil werk maken van structurele maatregelen. Daarbij moet elk ander beleidsdomein en elke andere 
lokale overheidsorganisatie betrokken worden. De fusie van Deinze en Nevele biedt de mogelijkheid om via 
schaalvergroting zulke structurele maatregelen te treffen.  
Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte 
als de lange termijn. De Beleids- en Beheer Cyclus (BBC) dient hierin strikt gevolgd te worden.  
Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers simpel houden. 
Eenvoud en transparantie zijn de kernbegrippen. Het AGB Deinze wordt ingezet als een nuttig 
beleidsinstrument.  
Ook een gezond beheer van de eigendommen van de stad behoort tot de plichten van het bestuur.  

FINANCIEEL BELEID 
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EEN SLANKE DAGELIJKSE WERKING 

Een financieel gezonde gemeente heeft wat de N-VA Deinze-Nevele betreft de uitgaven onder controle en 
creëert ruimte om te investeren: 

UITGAVEN ONDER CONTROLE 

Zoals elke goede huisvader moet ook Deinze zijn rekening op orde hebben. De eerste grondregel daarbij is om 
niet meer uit te geven dan er binnenkomt. De gemeentelijke uitgaven moeten strikt onder controle worden 
gehouden. Via de BBC wordt elke uitgave en elk budget elk jaar opnieuw tegen het licht gehouden, en wordt er 
bezuinigd waar mogelijk, zonder de dienstverlening af te breken.  
Onze voorstellen: 
- Strikte budgetopvolging. Terechte budgetoverschrijdingen worden steeds elders gecompenseerd; 
- Elke beleidsverantwoordelijke dient periodiek zijn beleid financieel te verantwoorden in een 

budgetcontrole; 
- Alle beleidsbeslissingen met financiële impact worden vergeleken met gelijkaardige projecten of 

beslissingen in andere gemeenten (= benchmarking); 
- De fusie van Deinze en Nevele geeft schaalvoordelen en dit moet vertaald worden in kostenbesparende 

efficiëntiewinsten en synergiën in de bestuurlijke organisatie.  
 

RUIMTE CREËREN OM TE INVESTEREN 

Niettegenstaande alle grote bouwprojecten die momenteel reeds gerealiseerd zijn, zullen investeringen en 
onderhoud noodzakelijk blijven, bvb in wegeninfrastructuur. Deinze kan investeringen niet volledig met de 
eigen middelen betalen. Als we een gezond investeringsbeleid willen voeren, dan moeten we als lokale 
overheid een beroep kunnen doen op leningen. Om die nieuwe leningen te kunnen financieren en de huidige 
te betalen, is het realiseren van een overschot op het werkingsbudget een noodzakelijke voorwaarde. 
Besparen op de werking om te kunnen investeren, is een hoeksteen van ons financieel beleid.  
N-VA Deinze-Nevele pleit voor een algemeen beleid van kostenverlaging zodat de nodige overschotten 
gerealiseerd worden om de huidige schuldenberg verder af te bouwen. Zonder de onroerende voorheffing en 
de opcentiemen op de personenbelasting te verhogen en zonder te raken aan pensioen- en andere reserves, 
willen we tekorten ombuigen naar een overschot. En dat door erg zuinig om te springen met de beschikbare 
middelen. Dat overschot – en die van de volgende jaren – gebruiken we om onze schuldenlast uit de vorige 
legislatuur af te bouwen.  
 

EEN AMBITIEUS EN BETAALBAAR INVESTERINGSBELEID 

Een ambitieus en betaalbaar investeringsbeleid wordt voor N-VA Deinze-Nevele gekenmerkt door: 
- investeringen die afgestemd zijn op wat stad Deinze kenmerkt en sterk maakt; 
- duurzame infrastructuur, ook voor de volgende generatie; 
- een transparante financiering. 

INVESTERINGEN AFGESTEMD OP DE LOKALE IDENTITEIT 

De N-VA wil inzetten op een doordacht investeringsbeleid. Daar heeft de Deinzenaar recht op. Hierbij moeten 
we rationaliteit aan ambitie koppelen. We focussen onze investeringen gericht en in functie van een duidelijk 
toekomstbeeld. 
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We bekijken hoe we ons als gemeente het best op de kaart willen en kunnen zetten en bakenen ons gemeente-
profiel strikt af. Onze lokale identiteit en geografische opportuniteiten gebruiken we hier als leidraad. Deinze is 
een verstedelijkte kern met een sterke lokale economie en een belangrijk landelijk karakter. Wat we willen 
en kunnen zijn, bepaalt wat we nodig hebben en wat net niet. 
N-VA Deinze-Nevele pleit ervoor om de investeringsbehoeften af te stemmen met Nevele. Ook met de andere 
buurgemeenten en Gent kan gezocht worden naar een complementair aanbod aan voorzieningen.  
We durven de huidige bestemming van elke gemeente-eigendom te wijzigen en daarin te investeren waar 
nodig. In lijn met de beleidskeuzes die we als bestuur willen maken, kunnen bepaalde eigendommen zo een 
passendere bestemming krijgen.  

DUURZAME INFRASTRUCTUUR, OOK VOOR DE VOLGENDE GENERATIE 

N-VA Deinze-Nevele wil een duurzaam beleid voeren, dat ook op lange termijn houdbaar en betaalbaar is. Daar 
moet nu, zeker bij investeringen, al rekening mee worden gehouden. Bij het becijferen en goedkeuren van 
investeringsprojecten nemen we alle toekomstige kosten mee in de analyse. Investeringen brengen gedurende 
hun gebruiksperiode immers ook exploitatiekosten zoals onderhoud en uitbating met zich mee. Ook voor die 
kosten moeten middelen worden voorzien.  
We onderhouden het gemeentelijk patrimonium. Het basispatrimonium, zoals wegen en groenvoorzieningen, 
wordt regelmatiger onderhouden.  
We focussen met onze investeringen op zaken die een echte lokale meerwaarde voor de burgers creëren 
(economisch, maatschappelijk, toeristisch,…). 
Het patrimonium wordt in kaart gebracht en een bestemmingsmasterplan ervoor uitgewerkt. Voor alle 
gebouwen wordt een energie-audit voorzien.  

TRANSPARANTE FINANCIERING 

Wat ons betreft heeft de burger alle recht om het volledige financiële plaatje van de investeringsprojecten te 
kennen en moet dat ook op een transparante manier worden opgenomen in de budgetten. 
N-VA Deinze-Nevele pleit ervoor om behoedzaam om te gaan met het investeren via allerlei nevenentiteiten 
zoals Autonome Gemeentebedrijven en onderliggende vennootschappen. Eventuele fiscale motieven die hier 
spelen moeten legitiem blijven en complexe constructies zijn wat ons betreft uit den boze. De publieke 
controle moet altijd op een eenvoudige manier mogelijk blijven. 
 

EEN HOUDBAAR SCHULDBELEID 

Een houdbaar schuldbeleid is voor de N-VA: 
- begrensd 
- geen plat doorschuifbeleid 
- aangepast aan de beste voorwaarden 

BEGRENSD 

Niet alle grote investeringen kunnen zomaar direct betaald worden. Als investerende organisatie is het dus heel 
normaal om een zekere openstaande schuld te hebben. Vanuit de N-VA zijn we er wel van overtuigd dat 
hieraan een grens moet zijn. De overdreven schulden van vandaag zijn immers de belastingen (of 
besparingen) van morgen.  
N-VA Deinze-Nevele pleit voor een schuldplafond en schuldnorm.  

1. De schuld mag niet groter zijn dat de totale inkomsten van één jaar. Dit is een schuldratio van 100%.  

2. De schuld per inwoner mag niet groter worden dan het gemiddelde in het Vlaams Gewest exclusief de 
grote steden. Dit betekent een maximum van 900 Euro/inwoner.  
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Onze voorstellen: 
- een strikt verbod om werkingstekorten of belastingverminderingen op te vangen met leningen. 
- het gemeentelijk patrimonium ten gelde te maken, uitsluitend voor schuldvermindering 

GEEN PLAT DOORSCHUIFBELEID 

Vanuit de N-VA doen we aan politiek om de gemeenschap te verbeteren, in het bijzonder voor de generaties 
die na ons komen. Het aangaan van schulden mag geen plat doorschuifbeleid zijn naar de toekomst. 
N-VA Deinze-Nevele pleit ervoor om alle vormen van leningen, leasings, en alle andere vormen van 
financiering, zowel bij de stad als in het AGB te beperken tot een maximale looptijd van 20 jaar. Alle schulden 
dienen open en transparant aan de inwoner van Deinze gecommuniceerd te worden.  

AANGEPAST AAN DE BESTE VOORWAARDEN 

Leningsvoorwaarden evolueren voortdurend. Als lokale overheid getuigt het van goed bestuur om die evoluties 
periodiek op te volgen. Waar mogelijk moeten we inspelen op opportuniteiten om onze leninglasten te 
optimaliseren, zodat we steeds de beste voorwaarden en de laagste kosten zouden hebben. 
N-VA Deinze-Nevele pleit voor een actief beheer van de schulden van de stad.  
 

AANVAARDBARE BELASTINGEN 

Belastingen moeten voor de N-VA aanvaardbaar zijn. Dat betekent: 
- lager dan vandaag 
- eenvoudig en beperkt 
- administratief geoptimaliseerd 

EEN LAGERE BELASTINGDRUK 

In een land waar de belastingdruk nog steeds bij de hoogste ter wereld behoort, is het essentieel om de 
belastingen te verlagen. De burgers moeten opnieuw het gevoel hebben dat ze een eerlijke bijdrage leveren 
aan de dienstverlening en de infrastructuur die ze ervoor in de plaats krijgen. In dat opzicht moeten de lokale 
besturen —net als alle andere overheidsniveaus— hun steentje bijdragen aan een verbetering van het fiscaal 
rechtvaardigheidsgevoel. 
Onze voorstellen: 

- een ganse reeks pestbelastingen voor de ondernemer en de burger af te schaffen. Het gaat hier onder 
andere over niet-sturende belastingen, zoals de belasting op niet geadresseerd drukwerk, de belasting 
op reclameborden en de gemeentebelasting in Nevele. Ook de verplichte retributie voor de VZW 
centrummanagement (de promotaks) dient herzien te worden.  

- In het fusieverhaal de het lage tarief van de aanvullende personenbelasting van Nevele te kiezen en 
voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing het tarief van Deinze. Deze dalingen veroorzaken 
uiteraard een belangrijk inkomstendaling van om en bij de 1,75 miljoen Euro per jaar. Zoals eerder in 
dit programma aangegeven pleit N-VA Deinze-Nevele ervoor dat deze daling uitsluitend gedragen 
wordt door de besparingen die mogelijk zijn door de schaalvergroting en de efficiëntiewinsten. Indien 
nodig moet deze daling gespreid worden in de tijd.   

- Sturende belastingen zetten we in om effectief te sturen. Die belastingen hebben in beginsel geen 
financieel motief en zijn wat ons betreft louter een instrument om een bepaald beleid te voeren. De 
inkomsten ervan moeten dan ook besteed worden aan een doel dat verband houdt met de belasting. 
Voorbeelden hiervan zijn: (speculatieve) leegstandsheffingen, milieuheffingen. Ook de belasting op 
inbeslagname openbaar domein wordt nagezien en aangepast.  
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EENVOUDIG EN BEPERKT 

Een vaak gehoorde kritiek op ons belastingsysteem is dat er meer uitzonderingen en achterpoortjes zijn dan 
regels. Enerzijds betekent dit dat wie de fiscale trukendoos kent vaak beter af is dan de anderen, en dat er 
anderzijds hele administraties moeten worden opgezet om dat kluwen te beheren. De N-VA wil de 
verrommeling stoppen en de fiscaliteit herleiden tot een eenvoudig en beperkt gegeven. 
Onze voorstellen: 

- het aantal belastingen tot een minimum te beperken en fiscale versnippering tegen te gaan. Zeker alle 
pestbelastingen en verouderde belastingen dienen afgeschaft te worden.  

- Het aantal uitzonderingen en vrijstellingen tot een strikt minimum te beperken. 
- Belastingen zo eenvoudig mogelijk te houden, zowel voor de burger en de ondernemer als voor de 

administratie. Het inkohieren mag niet duurder zijn dan de opbrengst van de belasting.  

ADMINISTRATIEF GEOPTIMALISEERD 

Het innen van belastingen moet op een zo efficiënt mogelijke manier gebeuren. 
We wegen de opbrengst van elke belasting af ten opzichte van de inningskost voor de lokale overheid. 
Heffingen die meer kosten aan administratie en invordering dan wat ze opbrengen, schaffen we af.  
We hanteren in onze belastingreglementen criteria die eenvoudig controleerbaar zijn, en dit met een zo min 
mogelijke administratieve last.  
N-VA Deinze-Nevele pleit voor een eigen gemeentelijke digitaal loket, waarop belastingplichtigen hun aangifte 
en betaling digitaal kunnen afhandelen. 
 

EEN VERANTWOORDE SUBSIDIEPOLITIEK 

Subsidies moeten voor de N-VA: 
- transparant en objectief zijn 
- niet vanzelfsprekend zijn; het beste instrument hoort op de beste plaats 
- ook zelf verworven worden door de gemeente 

INZETTEN OP TRANSPARANTIE EN OBJECTIVITEIT 

Nog al te vaak heerst er rond subsidies een sfeer van schimmigheid, waarbij het onduidelijk is wie hoeveel 
subsidies krijgt, waarom de ene meer en de andere minder of geen subsidies krijgt en wat er nu juist met die 
subsidies gebeurt. De N-VA staat daarentegen voor een transparant subsidiebeleid waarbij objectieve criteria 
primeren. 
Onze voorstellen: 

- het vermijden van meerdere parallelle subsidiestromen aan eenzelfde vereniging.  
- het afleggen van verantwoording op basis van bepalingen in de subsidiereglementen. Die kunnen 

onder meer gaan over de besteding van de subsidies en de werking van de organisatie. Zo 
responsabiliseren we onze verenigingen. Voor wat, hoort wat. Binnen het subsidiereglement voorzien 
we de verplichting tot maatschappelijke integratie van zwakke medeburgers, zoals nieuwkomers of 
personen met een beperking.  

- objectieve subsidiereglementen op basis van objectieve criteria. 
- afschaffen van subsidies op naam. 
- De subsidie van het OCMW aan thuiszorgdiensten wordt afgeschaft 
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HET BESTE INSTRUMENT OP DE BESTE PLAATS 

Subsidies zijn niet de enige mogelijkheid om verenigingen en innovatieve burgers te ondersteunen. Het 
toekennen ervan mag dan ook geen evidentie worden. Als bestuur moet men altijd nadenken over wat het 
beste instrument is om het vooropgestelde doel te bereiken. 
N-VA Deinze-Nevele pleit voor het uitbouwen van alternatieve ondersteuningsmechanismen zoals 

- het toekennen van renteloze leningen aan verenigingen. 
- het  verhuren of in concessie te geven van eigen infrastructuur aan verenigingen die er nood aan 

hebben. Zo kunnen meerdere verenigingen deze infrastructuur gebruiken. Ook het ter beschikking 
stellen van gemeenschappelijke uitrusting.  

- Tijdelijke en financieel verantwoorde borgstellingen, met beheerste risico’s en verantwoording.  

DE EIGEN VERWERVING VAN SUBSIDIES OPTIMALISEREN 

Als goede huisvader is het aan het gemeentebestuur om niet enkel subsidies te geven, maar ook zelf alle 
mogelijkheden voor de externe financiering van projecten te bekijken. Nog al te vaak worden 
subsidiemogelijkheden echter niet benut. We behoeden ons er evenwel voor om bepaalde projecten op te 
zetten, louter en alleen om subsidies binnen te halen. 
N-VA pleit voor de aanstelling van een subsidieambtenaar, of het toewijzen van deze taak binnen de 
administratie aan een specialist, of iemand die zich daarin wil specialiseren.  
 


