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Noteer alvast in uw agenda:
Nieuwjaarshappening N-VA Maasmechelen

De feiten 
Hoewel enkele voorbijrazende vacatures soms anders doen vermoeden, is het niet zo dat het gemeente-
bestuur de ene aanwerving na de andere doet. Integendeel, naast het zuinig personeelsbeleid binnen het 
OCMW, zorgde de huidige meerderheid ook voor een afslanking van het gemeentelijk personeelsbestand. 

Afbouw personeelsbestand met dertien procent 
Het gemeentebestuur doet het in november 2017 met 44 perso-
neelsleden minder dan in 2012. Het personeelsbestand werd met 
13 procent afgebouwd tot een bestand van net geen 207 voltijdse 
equivalenten. Zo’n 35 personeelsleden werden niet vervangen 
na vertrek (pensionering, andere job…), negen vertrekkende 
personeelsleden werden intern opgevangen door andere perso-
neelsleden. 

Ook het riedeltje dat de gemeente veel meer personeelsleden 
aanwierf met een hoog diploma, en de afvloeiingen op kap van 
de korter opgeleiden zou zijn, klopt niet. In 2017 is er slechts 0,5 
voltijdse equivalent meer met een masterdiploma dan voorheen. 
Op vlak van de bachelordiploma’s zijn er in 2017 zelfs 2,3 voltijd-
se equivalenten minder dan voorheen. De vermindering is het 
grootst op het vlak van de vastbenoemden. 

Geen doel op zich 
Een vermindering van het aantal personeelsleden is geen doel 
op zich voor N-VA. Het is evenwel noodzakelijk als we binnen 
de gemeentelijke begroting geen te groot aandeel middelen aan 

personeel spenderen. Dat zou ten koste gaan van het beleid en de 
investeringsambitie. 

De afbouw tijdens de huidige bestuursperiode is knap werk, 
maar nog niet voldoende voor onze partij. Zeker niet met het 
oog op de toekomstige integratie van OCMW en gemeente. 
Naakte ontslagen zijn uiteraard geen doelstelling, maar in de 
pensioengolven en het aanwervingsbeleid zitten nog veel kansen.

De N-VA heeft ambitie om ook na 2018 Maasmechelen te 
besturen. Het personeelsbeleid van gemeente en OCMW zal 
daarom voor onze partij een belangrijk onderdeel worden van 
het volgende bestuursakkoord. Tegen het einde van de bestuur-
speriode 2019-2024 moet voor N-VA het personeelsbudget van 
de gemeentelijke diensten en OCMW, exclusief woonzorgcen-
trum en sociaal bedrijvencentrum, maximaal een op voorhand 
vastgelegd percentage te bedragen van het totale budget. Tussen 
2013 en 2017 daalde dit percentage al van 39 procent naar 36,4 
procent. Dat percentage moet lager zijn dan vandaag de dag én 
mag niet gebeuren op basis van belastingverhogingen, integen-
deel zelfs.

“Het gemeentebestuur  
van Maasmechelen blijft extra  

personeel aanwerven.”

“Naast het OCMW werd 
ook het gemeentelijk 
personeelsbestand met 
44 personeelsleden 
ernstig afgebouwd.”

Andy Pieters 
Voorzitter gemeenteraad
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OCMW en gemeente houden samen rekening op orde
De Verandering Werkt. In 2013-2014 kwam er al het 
toekomstplan voor het OCMW, gevolgd met bijko-
mende structurele inspanningen door het OCMW 
in 2016. In 2017 doet het OCMW in Maasmechelen 
nóg een bijkomende inspanning door haar dotatie 
met 1,2 miljoen euro te verminderen, zonder af-
breuk te doen aan de sociale voorzieningen. 

Hierdoor houden de gemeente en het OCMW samen de reke-
ning op orde, zoals beloofd bij het aantreden van de meerder-
heid. OCMW-voorzitter Erik Ver Berne: “Het blijft de doelstel-
ling om het einde van deze legislatuur met een lagere dotatie af 
te sluiten dan in 2013. Omdat de financiële situatie eind 2016, 
dankzij het financieel verantwoord beleid, positiever was dan 
verhoopt, kunnen we het in 2017 met minder middelen doen. 
Dit zonder dat het ten koste gaat van ons sociaal beleid.”

  Martin Milissen
OCMW-raadslid

Meer info en  
gedetailleerdere cijfers  
vind je op onze website:  

www.n-va.be/maasmechelen

Wist je dat ...
  er niets zal veranderen aan het parkeren op het gemeenteplein? Na het debacle rond de 

slagbomen en de discussie met de onderaannemer werd het voorstel om alles te laten zoals het was 
door alle partijen aanvaard. Met zicht op de toekomstige werken aan de Dokter Haubenlaan zorgt dat 
bovendien voor de duidelijkste situatie.

  de gemeenteraad beslist heeft om alle negentien schoolomgevingen uit te rusten met fel gekleurde 
zebrapaden? Op de eerste fietsstraat aan school Mozaiëk werden de zebrapaden in verschillende 
kleuren aangebracht. Deze bijkomende aandachtstrekkers zorgen ervoor dat meer personen het 
zebrapad opmerken. Omdat verkeersveiligheid belangrijk is, wordt het initiatief uitgebreid.

  de voltallige Vlaamse Regering op vrijdag 1 december 2017 op uitnodiging van 
gemeenteraadsvoorzitter Andy Pieters afzakt naar Maasmechelen voor een bijzondere ministerraad 
en een vergadering van de zogenaamde SALK Taskforce in het Terhills Hotel? De Vlaamse Regering 
wil zo onderstrepen dat ze blijvend aandacht heeft voor het arbeidsmarktbeleid in het Maasland.

  Jan Peumans te gast was op de tiende Platten Aovend in Maasmechelen van Veldeke Maasland? 
Een bomvolle Jagersborg hing aan de lippen van de parlementsvoorzitter, die stevig ‘stechelde’ en 
‘good plat kalde’. 

  er meer dan 300 croques de deur uit vlogen tijdens het N-VA-Croque Festijn eind september?  
Het werd een gezellige avond met vele enthousiaste Maasmechelaren.

  Veerle Janssen
Gemeenteraadslid

  Erik Ver Berne
OCMW-voorzitter

  Nathalie Hamers
Gemeenteraadslid
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Wat is er aan de hand in politiek Maasmechelen?
Met vier raadsleden die voortaan onafhankelijk zetelen en één verhuis was het de laatste weken erg onrustig 
in de Maasmechelse politiek. Maar laten we u vooral geruststellen: eigenlijk is er bitter weinig aan de hand. 
De bestuurscoalitie tussen N-VA, CD&V en Open VLD staat nog steeds stevig overeind. 

De gebeurtenissen van de voorbije weken stralen af op iedere 
politieke partij: ook zij die het anders willen doen. Het was geen 
mooi schouwspel als je het ons 
vraagt. Dit komt de geloof-
waardigheid van de politiek in 
het algemeen niet ten goede. 
Want politiek hoort niet hier-
over te gaan, maar over iets 
totaal anders: toekomstvisie, 
ambitieus besturen, zaken in 
beweging zetten. En over niets 
anders.

Volgens ons is er de voorbije 
jaren veel gedaan, maar is er 
de komende jaren nog veel 
meer te doen. En ook in het laatste jaar van deze bestuursmeer-
derheid ligt er nog werk op de plank. Verkiezingsjaar of niet, 
N-VA wil de mouwen opstropen.

We doen dat onder meer met Erik en Martin, die met een goed 
financieel resultaat binnen het OCMW éénmalig de gemeente-

kas te hulp schieten in 2017. 
En we doen dat ook met 
gemeenteraadsleden Ge-
rard, Bert, Nathalie, Veerle 
en Andy, die kritisch zijn 
voor onszelf en onze coali-
tiepartners, als waakhond in 
de gemeenteraad. Maar ook 
met Jan en Bert die sociale 
huisvestingsmaatschappij 
Maaslands Huis mee bestu-
ren.

De Verandering Werkt. Het is 
nu zaak om méér te veranderen, méér de handen uit de mouwen 
te steken, méér te werken. Wij zijn nog niet tevreden en zullen 
niet op onze lauweren rusten. Voor u, de Maasmechelaar. 

Aankoop kasteeldomein Leut: handen uit de mouwen
Terwijl de aankoopakte nog niet ondertekend was, kondigden sommigen al vol euforie aan dat het Kasteel- 
domein van Leut voor de toekomst gered wordt, aangezien sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands 
Huis de principiële beslissing nam om de site aan te kopen. Sommigen zagen zelfs al heel wat subsidies 
binnenstromen. De waarheid is anders. Nu het Maaslands Huis beslist heeft om het domein aan te kopen, 
begint het échte werk pas.

Niet blij maken met dode mus
N-VA is van mening dat we de inwoners van 
Maasmechelen niet blij mogen maken met een 
dode mus. De start van de instandhoudingswer-
ken zijn ook nog niet voor morgen. De aankoop 
is een eerste stap. De weg is nog lang. 

Van aankondiging naar realisatie
N-VA vindt het een goede zaak dat dit domein 
in handen van een publieke partner blijft. Het 
kasteel en zijn omgeving hebben onmiskenbaar 
een grote waarde waar het gemeentebestuur best 
de teugels niet van lost. 

Maar nu is het vooral zaak om de handen uit 
de mouwen te steken, zodat de aankoop en 
veiligstelling van Vilain XIIII van aankondiging 
tot realisatie goed verloopt. De voorzitter van 
Maaslands Huis zal in N-VA hiervoor een part-
ner vinden. Want het kasteel van Leut mag geen 
luchtkasteel worden. 

  Jan Valgaeren
Afdelingsvoorzitter 
Bestuurder Maasland Huis

  Bert Dexters
Gemeenteraadslid 
Directielid Maasland Huis

“Wij zullen niet op onze 
lauweren rusten. Voor 
u, de Maasmechelaar.”

Gerard Colson  
Fractieleider



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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