Gemeenteraad Grimbergen 25 oktober 2018
Eerste amendement op de achtste wijziging van het
meerjarenplan 2014-2020 (agendapunt 8)
Bij nazicht van de ondersteunende documenten betreffende de achtste wijziging van het
meerjarenplan (agendapunt 8) stellen wij vast dat de kosten voor het hoekgebouw
(nieuwe OCMW gebouw) veel hoger oplopen dan initieel begroot. In eerste instantie was
de begroting geraamd op 10 miljoen euro inclusief parking. Momenteel wordt meer dan
14 miljoen euro begroot zonder parking. De kosten zullen bij uitvoering der werken nog
toenemen, zoals herkenbaar bij openbare aanbestedingen en uitvoering van de werken.
Daarenboven moet de inrichting ook nog in rekening gebracht worden hetgeen nog een
extra budget zal betekenen. Het totale bedrag zal dan gemakkelijk oplopen tot 20
miljoen euro. In bijlage een overzicht van de investeringsuitgaven en bijhorende
aanpassingen tot op heden.
Bij nazicht van de plannen stellen wij ons tevens vragen bij de huidige invulling van de
gecreëerde ruimtes. Rekening houdende met het grote eindbedrag, zoals hierboven
vermeld, en rekening houdende met de integratie van OCMW en gemeente lijken de
plannen, zoals ze vandaag ter tafel liggen, absoluut niet de beste investering voor
Grimbergen. De gemeente staat in de nabije toekomst namelijk voor grote uitdagingen.
Daarom moet zuinig worden omgesprongen met investeringen en moet elke kost een
plaats hebben in het grote behoefteplan.
Voor alle duidelijkheid. We vinden de realisatie van het hoekgebouw uitermate
belangrijk. Zeker in het kader van (sociale) dienstverlening en de creatie van een
politiekantoor is dergelijke nieuwbouw een absolute noodzaak. Maar om de realisatie en
dus ook de betaalbaarheid niet in het gedrang te brengen, en om andere noodzakelijke
ontwikkelingen niet te hypothekeren wensen wij alle elementen betreffende het
hoekgebouw uit het meerjarenplan te schrappen en te herevalueren bij de
eerstvolgende budgetwijziging 2019. Momenteel werd het project in drie beleidsitems
opgedeeld, zijnde 0900-00 (OCMW), 0119-00 (algemene administratie) en 0703-00
(bibliotheek).
In concreto vragen wij u om deze wijziging van het meerjarenplan aan te grijpen om alle
uitgaven betreffende het hoekgebouw, opgenomen in de hierboven vermelde
beleidsitems, integraal te schrappen uit het meerjarenplan 2014-2020, met uitzondering
van de tot op heden verschuldigde bedragen en dit overeenkomstig aan te passen in het
budget 2018 en 2019.
Wij vragen de gemeenteraad dan ook om dit amendement vandaag (25 oktober 2018)
ter stemming voor te leggen en ter zitting een beslissing te nemen.
Philip Roosen
Voor de N-VA fractie

