Persbericht
Diest boekt ondanks coronaperiode ook in 2022
ruim overschot op het budget, belastingen voor
winkels en horeca gehalveerd
DIEST - Ondanks de invloed van corona op uitgaven en inkomsten, blijft het budget
van de stad Diest in 2022 met ruime overschotten gezond. Dat blijkt uit de
jaarlijkse aanpassing van de meerjarenraming 2022, die maandagavond
goedgekeurd werd op de gemeenteraad. De investeringen voor sportinfrastructuur
werden verhoogd, terwijl de belastingen voor horeca en winkels werden verlaagd. De
coronaondersteuning voor verenigingen werd verlengd.
Het budget van stad Diest voor 2022 kent een jaaroverschot van 9,6 miljoen
euro. De autofinancieringsmarge, het cruciale cijfer in lokale begrotingen dat de
gezondheid van een stad weergeeft op langere termijn, staat in 2022 met circa 2
miljoen euro in het groen. Ook de daaropvolgende jaren blijft de
autofinancieringsmarge ruim positief.
Coronacompensaties
Net als vorig jaar voerde de stad Diest een aantal coronacompensaties in. De
promobijdrage voor winkels, een jaarlijkse belasting waarmee promotionele acties
worden gevoerd, werd gehalveerd voor het jaar 2021. De terrasbelasting voor de
horeca werd voor één trimester kwijtgescholden. Ten slotte wordt ook de
coronaondersteuning voor het verenigingsleven verdergezet: de verenigingen
kunnen ook in 2022 aan gehalveerde huurtarieven gebruikmaken van de
stadsinfrastructuur.
Doordacht beleid
“We zijn heel tevreden dat we onze gezonde budgettaire situatie ondanks de
coronaperiode kunnen behouden. De basis daarvan werd al in het begin van de
bestuursperiode gelegd. Daarin voorzagen we voldoende marge om eventuele
schokken op te vangen. Op onze dagelijkse werking boeken we bijvoorbeeld dankzij

een doordacht budgettair beleid een overschot van bijna 7%. Weinig steden doen
ons dat na. We zien dat dit loont. Zo blijven onze middelen om te investeren
overeind, zoals bijvoorbeeld de grote projecten in sportinfrastructuur, de Citadel en
het gemeenschapscentrum De Sok. Dat doen we zonder onze personenbelasting of
onroerende voorheffing te verhogen, zoals in andere steden en gemeenten wel
gebeurt”, vertelt schepen van Financiën Maurits Vande Reyde.
In de investeringsprojecten werd het budget van sportinfrastructuur met 2,5
miljoen euro verhoogd, naar in totaal 5,4 miljoen euro tegen 2024. Dat is nodig om
de recent aangepaste plannen, met o.a. een vernieuwd sportcomplex op de Warande
en twee kunstgrasvelden, te financieren. Het budget voor de Citadel blijft constant
op totaal 5,3 miljoen euro deze legislatuur en zal in 2024 aanvangen.
Waakzaam
Ondanks de positieve budgettaire resultaten blijft de stad Diest waakzaam. “Het is
duidelijk dat de invloed van corona ook in 2022 en wie weet zelfs daarna zal
doorwerken. We nemen daar als stad onze verantwoordelijkheid, door bijvoorbeeld
opnieuw een vaccinatiecentrum op te starten. Dat vergt middelen en mensen.
Corona heeft daarnaast ook een groot effect op de inkomsten, door onder meer
tijdelijke werkloosheid en een daling van bedrijfsinvesteringen. Waar we vorig jaar
nog konden hopen dat dit een korte termijneffect was, weten we nu dat het een
lange termijnimpact zal hebben. We gaan dat niet compenseren door de
belastingtarieven te verhogen, maar zullen wel voorzichtig moeten blijven. Dankzij
onze overschotten en reserves kunnen we het ook de komende jaren aan”, aldus
Maurits Vande Reyde.

Kerncijfers (in euro)
Autofinancieringsmarge*

*De autofinancieringsmarge is een belangrijk kerncijfer in de lokale begroting,
waarbij het exploitatiesaldo (dagelijkse inkomsten en uitgaven) wordt afgezet
tegenover de kosten van de schulden. Het geeft weer in hoeverre een gemeente in
staat is zijn schulden af te lossen zonder dat de dagelijkse werking in gevaar komt.
Exploitatiesaldo** en totaal budgettair resultaat
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**Het exploitatiesaldo is het verschil tussen de reguliere inkomsten van een
gemeente (uit bv. belastingen, retributies …) en zijn dagelijkse uitgaven
(bijvoorbeeld voor personeel, werkingskosten etc). Het geeft weer in hoeverre een
gemeente zijn middelen als een goede huisvader beheert.
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