26/01/04
Open brief

Geacht college van Burgemeester en Schepenen,

Op vrijdag 23/1/04 bespraken we op een druk bijgewoonde derde volksvergadering het resultaat
van de acties tegen de gezinsbelasting. Uit gegevens van de ontvangerij bleek dat 1895
aanmaningen waren verstuurd. D.w.z. 4 op 10 van de gezinnen die 150 euro moeten betalen, hadden
dit nog steeds niet gedaan. Jawel, iedereen op de volksvergadering was opgetogen dat de
gezinsbelasting vanaf 2004 is afgeschaft. De Zelzatenaars zijn fier dat ze dit resultaat bereikten met
hun acties. Maar het feit dat 4 op 10 gezinnen, die 150 euro moesten betalen, dit nog niet hebben
gedaan, bewijst hoe diep het verzet tegen de niet-afgeschafte gezinsbelasting van 2003 nog
ingebakken zit.
De deelnemers aan de volksvergadering vernamen met grote verontwaardiging dat aan inwoners die
hierom verzoeken geen gespreide afbetaling meer wordt toegestaan. Voor velen betekent de
gezinsbelasting immers een flinke hap uit hun inkomen.
Wij, gemeenteraadsleden van CD&V, PVDA en VLD, delen dezelfde verontwaardiging. Dit is een
vorm van natrappen van het bestuur naar die burgers, die een duidelijk signaal hebben willen geven
van ‘zo kan het niet verder’. Op een voetbalveld wordt natrappen bestraft met een rode kaart.
Welnu, de volksvergadering van 23/1 bestrafte het college unaniem met een symbolische rode
kaart.
We vragen met aandrang, samen met de mensen van de volksvergadering, dat het college beslist
een afbetalingsplan toe te staan aan iedereen die daar om verzoekt. Dit afbetalingsplan zou
minimaal ruimte moeten laten voor een afbetaling van 10 euro/maand (voor de 150 euro) en van 3
euro/maand (voor de 35euro).
De gemeenteraadsleden van de drie bovengenoemde partijen, zullen de dringende vraag voor ‘recht
op gespreide betaling’ trouwens agenderen op de komende gemeenteraad. Zij vragen ook dat
ondertussen geen financiële of andere sancties worden getroffen tegen gezinnen die dergelijk
afbetalingsplan toepassen in aansluiting op de ontvangen rappelbrief.
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