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Op 24 juni gaven Burgemeester Frank Boogaerts, geflankeerd door de Schepenen Anja De
Wit, Walter Grootaers en Bert Wollants, een persconferentie over de jaarrekening 2013. De
Burgemeester was verheugd en fier om dit resultaat te kunnen voorstellen, want bovenop de
geplande besparingen, kon er dank zij de gevoerde realistische en verstandige begrotings- en
uitgavenpolitiek van Stad, OCMW en Politie, in 2013 nog extra ruimte gecreëerd worden van
2,7 Mio EURO. Deze extra ruimte zal gebruikt worden voor bijkomende investeringen en voor
verdere schuldafbouw.
In de filosofie van de beleids- en beheerscyclus (BBC) hoort de jaarrekening bij de fase van de
beleidsevaluatie. De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire) doelstellingen
werden gerealiseerd.
Na een jaar van verstandig besparen en voorzichtig en realistisch budgetteren kan het
stadsbestuur een positieve balans voorleggen.
Bij de opmaak van het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 werden de nodige structurele
maatregelen uitgewerkt om de stadsfinanciën opnieuw in evenwicht te brengen. De belangrijkste
uitgangspunten daarbij waren:



Besparing op de werkingsuitgaven en personeelskosten



Verhoging van de inkomsten waar mogelijk, zonder de belastingen te verhogen



Behoud van een realistisch investeringsprogramma



Afbouw van de schuldenlast
Maar ook in 2013 heeft de stad Lier tesamen met het OCMW en de lokale politie reeds
belangrijke inspanningen geleverd. Zo heeft de stad het boekjaar 2013 met een positief
resultaat kunnen afsluiten, wat resulteert in een bijkomende vrije marge van 2,7 mio EUR.
Bij de opmaak van het budget 2013 werd er nog uitgegaan van een exploitatietekort van
1.232.981 EUR. Dankzij een strikte opvolging van de uitgaven kon dit verwachte tekort
omgebogen worden tot een positief resultaat van 604.215 EUR. De gerealiseerde besparing
situeert zich hoofdzakelijk op het vlak van personeelskosten en werkingsuitgaven.
Op het vlak van investeringen werd er in 2013 voor 9.100.654 EUR aan projecten
gerealiseerd. De belangrijkste uitgaven zijn de realisatie van het nieuwe stadskantoor en
ondergrondse parking op de Dungelhoeffsite en de heraanleg van de Sander De Vosstraat.

Op het oorspronkelijke investeringsbudget werd er een bedrag van ca. 820.000 EUR
bespaard. Zo werd er bijvoorbeeld beslist om geplande meeruitgaven voor het nieuwe
stadskantoor niet te doen omdat deze niet prioritair waren.
Omwille van deze in 2013 gerealiseerde besparingen, beschikt het stadsbestuur nu over
een bijkomende marge van ca. 2,7 miljoen EUR dewelke zal aangewend worden voor nog
te bepalen bijkomende investeringen en schuldafbouw.
Conclusie: “ Het nieuwe stadsbestuur heeft tesamen met het OCMW en de lokale politie
van bij het begin de koe bij de horens gevat en een strenge begrotingspolitiek gevolgd.
Bovendien heeft het bestuur een bijkomende verstandige , realistische maar efficiënte
werkwijze van besparingen en beslissingen genomen, die ertoe hebben geleid dat we een
extra marge hebben gerealiseerd. Verdere inspanningen in deze legislatuur zullen nodig
blijken, maar de jaarrekening 2013 bewijst overduidelijk dat deze politiek vruchten
afwerpt. Deze voortgezette politiek zal ertoe leiden dat de financiële toestand van onze
stad op het einde van deze legislatuur opnieuw gezond zal zijn. “

