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Financiële blunder van 1,3 miljoen euro slaat gat in
Hoeilaartse begroting!
COVID-19 zorgt voor een serieuze impact op de
beschikbare financiële ruimte van elke gemeente.
De belangrijke ondersteuning aan verenigingen en
lokale handelaars zorgt voor een extra druk op de
financiën. Maar Hoeilaart heeft nog grotere
problemen die recent aan het licht zijn gekomen.
Het gemeentebestuur van Hoeilaart geeft toe dat
ze een fout van 1,3 miljoen euro hebben gemaakt,
door inkomsten in te schrijven die ze echter nooit
zullen ontvangen.
“De extra ondersteuning aan de verenigingen en
lokale handelaars zijn zeer belangrijk en waren op
zich geen probleem, want dankzij de hoge
belastingontvangsten van de voorbije jaren, had
Hoeilaart
een
goed
gevuld
spaarpotje
opgebouwd”, zo vertelt CD&V-gemeenteraadslid
Patrick Demaerschalk. “Maar deze fout is van een
ander kaliber. In de privé ontloop je zo’n blunder
van formaat niet ongestraft, maar hier in Hoeilaart
voelt geen enkele schepen zich aangesproken om
hiervoor de politieke verantwoordelijkheid op te
nemen.”
De gevolgen van deze blunder voor Hoeilaart zijn zeker niet min.
•

Er is een onmiddellijke aanwervingsstop voor nieuwe functies.

•

Verschillende infrastructuurwerken die moeten bijdragen tot een verhoogde veiligheid
voor voetgangers en fietsers zullen hierdoor in de diepvries belanden en worden dus
niet uitgevoerd. Geen heraanleg van de G. Dekleermaekerstraat, geen nieuwe voet- en
fietspaden in de Kasteelstraat,…
Ook al heeft Covid-19 massaal gezorgd voor een toename van het aantal fietsers en
wandelaars, toch is de verkeersveiligheid van deze fietsers en voetgangers geen
prioriteit meer voor het Hoeilaartse gemeentebestuur.

Samen met de hogere uitgaven voor de bouw van het gemeentelijk kinderdagverblijf zit
Hoeilaart vandaag met een verlies van 2 miljoen euro!
In geen enkele gemeentelijke communicatie is hierover iets te lezen. Waarom verzwijgt men
dit ? Waarom mag de Hoeilaartse bevolking dit niet weten ?
“Spijtig genoeg blijkt nogmaals dat we gelijk hebben gekregen dat de Hoeilaartse financiën niet
zo rooskleurig zijn “, aldus Patrick Demaerschalk.
CD&V betreurt dan ook nogmaals het totaal gebrek aan openheid en transparantie vanwege
het gemeentebestuur en vraagt dat er dringend orde op zaken wordt gesteld. Een duidelijke
beleidsvisie is hierbij noodzakelijk waarbij CD&V Hoeilaart uitdrukkelijk vraagt om prioriteit te
geven aan een sterk verbeterde veiligheid voor voetgangers en fietsers.
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