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30-05-2012, p.27

Oostende-Westhoek

Plattelandsgemeenten krijgen Vlaamse steun

Tot 2,5 miljoen euro voor tien Westhoekgemeenten

De Vlaamse regering heeft het voorstel voor de oprichting van een plattelandsfonds principieel goed. Dat betekent dat tien Westhoekgemeenten tot 250.000 euro steun per jaar kunnen vragen aan de Vlaanderen.

'Na jaren aandringen zijn we uiteindelijk tot een resultaat in dit dossier kunnen komen. Met het plattelandsfonds is er hulp op komst voor de landelijke gemeenten die kampen met veel te lage inkomsten uit belastingen. En zo zijn er in de Westhoek wel meerdere', zegt gemeenschapssenator Jan Durnez (CD&V). 

Plattelandsgemeenten beschikken over lagere belastingsinkomsten omdat er nu eenmaal veel landbouwgrond en bossen zijn. Om daar iets aan te veranderen, is het plattelandsfonds in het leven geroepen.

 Lage inkomsten

Van de eerste twaalf gemeenten met de laagste fiscale mogelijkheden, telt Jan Durnez tien Westhoekgemeenten: Mesen, Vleteren, Houthulst, Alveringem, Heuvelland, Koekelare, Zonnebeke, Lo-Reninge, Poperinge en Diksmuide. Ook Kortemark, Langemark-Poelkapelle en Veurne komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het fonds. 

'De gemeenten voor het plattelandsfonds werden geselecteerd op basis van oppervlakte, aantal inwoners, kadastraal inkomen en aantal kilometer wegen. Ik ben ook tevreden dat de Vlaamse regering is ingegaan op de suggesties van diverse Westhoekparlementairen en zich liet inspireren door het Westhoekoverleg bij de keuze van de selectiecriteria. Want doordat ook fiscale armoede in rekening wordt gebracht, horen nu ook Diksmuide, Veurne en Poperinge tot de reeks', zegt Jan Durnez.

Burgemeester Bernard Heens (CD&V) van Heuvelland hoopt dat het plattelandsfonds in de toekomst een structurele ondersteuning zal geven voor de plattelandsgemeenten. 'Want die gemeenten hebben minder inkomsten. Doordat er veel landbouwgrond en bossen zijn, is het kadastraal inkomen in landelijke gebieden veel lager dan in steden, die meer industriegrond hebben. Ook het uitgebreide wegennet in landelijke gemeenten kost veel geld om te onderhouden', aldus Bernard Heens. 

De gemeenten met de laagste fiscale opbrengst ontvangen vier tot vijf keer minder dan die met de hoogste opbrengsten. Het maximale trekkingsrecht per gemeente zal 250.000 euro per jaar bedragen. Voor de Westhoekgemeenten gaat het samen over zo'n 2,5 miljoen euro per jaar. Het dossier plattelandsfonds moet nu nog naar het Vlaams parlement. Het systeem kan zo op 1 januari 2013 ingaan.
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