Mijnheer de Burgemeester,
In aansluiting van de commissievergadering van vorige donderdag over de oprichting
van de nieuwe politiezone voor de gemeenten Stekene, Sint-Gillis en Beveren heb ik
enkele cijfers uit de bundel, die wij op de commissievergadering hebben gekregen,
nader bekeken. Mijn bedenkingen sluiten aan bij de mondelinge opmerkingen die ik
reeds heb gemaakt tijdens de commissievergadering.
Vooreerst wil ik nog eens bevestigen dat ik achter de fusie van de beide politiezones sta
omdat de commissarissen mij overtuigd hebben dat dit zal leiden tot een betere
politiezorg voor hetzelfde budget. Meer en beter blauw op straat is ook voor mij een
kerntaak van de overheid.
De gemeente Beveren heeft altijd veel geld geïnvesteerd in haar lokaal politiekorps. Dit
heeft geleid tot een zeer efficiënt werkend korps onder leiding van een gedreven
hoofdcommissaris Leo Mares. Als lokaal politicus kan ik daar alleen maar fier op zijn.
Ik heb begrepen op de vergadering dat de kwaliteit van de politiezorg in de gemeenten
Stekene en Sint-Gillis binnen enkele jaren op hetzelfde hoog niveau zal gebracht worden.
Daar kan ik voor de inwoners van deze buurgemeenten alleen maar blij voor zijn.
Wat ik echter niet kan begrijpen is dat de Beverse inwoners daarvoor in de toekomst elk
jaar opnieuw een pak meer belastinggeld voor moeten ophoesten. Op basis van het
akkoord dat ons op de gemeenteraad van september wordt voorgelegd zal de gemeente
Beveren per inwoner in 2015 een bijdrage van € 152,42 moeten betalen aan de nieuw
politiezone. Voor de gemeenten St-Gillis blijft dit beperkt tot € 84,20 en voor de
gemeente Stekene tot € 83,24 of een gemiddelde voor beide gemeenten van € 83,74.
Dit wil zeggen, mijnheer de burgemeester, dat ieder Beverse inwoner elk jaar opnieuw
liefst € 78,02 meer moet betalen voor dezelfde kwaliteit van dienstverlening dan de
inwoners van onze buurgemeenten. Per gezin komt dit neer op ongeveer € 200 per jaar.
De Beverse inwoners betalen op basis van deze overeenkomst samen meer dan 1,6
miljoen euro in plaats van de inwoners van de twee andere gemeenten voor dezelfde
hoge kwaliteit van politiezorg. Er ontstaat bij wijze van spreken een transfer van dit
hoge bedrag aan belastinggeld van de Beverse belastingbetaler richting de inwoners van
de gemeenten St-Gillis en Stekene, elk jaar opnieuw en elk jaar een stukje meer.
Deze cijfers tonen aan dat de gemeente Beveren reeds lang veel meer geld heeft
geïnvesteerd in een kwaliteitsvolle politiezorg dan onze buurgemeenten. Beveren had
natuurlijk ook veel meer middelen onder meer door de kerncentrales maar u weet zo
goed als ik dat de tijden op dit vlak aan het veranderen zijn.
Op basis van de ministeriële omzendbrief van 11 maart 2010 m.b.t. de mogelijkheid tot
schaalvergroting van de politiezones mogen, omwille van de nodige financiële
voorzichtigheid, de dotaties van de gemeenten aan de nieuwe politiezone niet dalen. Dit
geeft de nieuwe politiezone ook de tijd om op haar ganse grondgebied eenzelfde hoge
kwaliteit van politiezorg te organiseren. De Beverse bijdrage in deze tussentijd niet
indexeren en een extra inspanning vragen aan de gemeenten st-Gillis en Stekene is
natuurlijk wel mogelijk. Het maakt toch al enkele honderdduizenden euro verschil.

Deze bedragen zullen in de toekomst alleen maar oplopen omdat het akkoord voorziet
in een stijging van de drie gemeentelijke toelagen van 3% per jaar. De meerkosten voor
elke belastingbetaler uit Beveren loopt zo in 2019 op tot € 87,81 per jaar. De globale
transfer van belastinggeld tot meer dan 1,8 miljoen euro.
Zelfs indien de gemeente Beveren € 500.000 zal terugkrijgen van de federale overheid
voor de bijkomende aanwerving van tien extra politieagenten blijven de verschillen heel
hoog. Het is trouwens absoluut oneerlijk dat de inwoners van de gemeente Beveren
alleen deze mogelijke meerkosten moeten betalen als wij samen met de inwoners van de
gemeenten St-Gillis en Stekene in één juridische structuur zitten en kunnen rekenen op
dezelfde hoge kwaliteit van politiezorg.
U antwoorde mij tijdens de commissievergadering dat zonder deze afspraak om te
vertrekken van de huidige budgetten geen akkoord mogelijk was maar dit is natuurlijk
wel heel gemakkelijk voor uw twee collega’s burgemeesters.
U vertelde mij verder dat dit ook gebaseerd is op het feit dat de politiezone SintGillis/Stekene veel meer dotaties zou ontvangen van de federale overheid. Mijn
berekeningen op basis van de op de commissie overhandigde cijfers leerde mij dat de
totale overheidsdotatie per inwoner voor de twee zones nauwelijks verschilt nml. €
73,51 voor de zone st-Gillis/Stekene en € 71,62 voor de politiezone Beveren. Dit is een
verschil van € 1,90 zodat dit de grote bedragen niet echt kan verklaren.
Ik zou het dan ook veel beter vinden dat met de gemeenten Stekene en St-Gillis een
objectieve parameter wordt afgesproken om vanaf 2017 de nieuwe politiezone te
financieren. Een gelijke bijdrage per inwoner lijkt mij een goede objectieve parameter.
Het huidig akkoord voorziet helemaal niet in een objectieve parameter voor de
toekomstige financiering van de politiezone en ik vraag u dan ook uitdrukkelijk om het
akkoord over de financiering van de politiezone alsnog aan te passen tegen de
gemeenteraad van september. Indien hierover niets voorzien wordt in het akkoord zal
de financiering in de toekomst elk jaar opnieuw tot discussies leiden of zullen de
Beverse inwoners voor vele jaren de rekening blijven betalen
Voor de rest sta ik 100% achter de doelstellingen van de nieuwe politiezone.
Ik reken er op, mijnheer de burgemeester, dat de belangen van de Beverse inwoners
voor u alsnog primeren.
Met vriendelijke groeten,
Luc Maes
Gemeenteraadslid Open Vld.

