
Mol betaalt - Meer Mol voor minder belastingen 

FINANCIËN  
We zullen altijd wel ergens voor moeten betalen,  
maar MeMo gaat voor 'meer' met 'minder'. 

MeMo streeft naar een rechtvaardige belastingsdruk  
en een algemene belastingsvermindering voor de Molse bevolking.  
Dit kan omdat we als gemeentebestuur minder willen uitgeven en andere inkomsten 
gaan aanspreken. 
MeMo denkt dat Mol haar financiële positie kan versterken door beter gebruik te 
maken van provinciale, gewestelijke, nationale en Europese subsidiestromen.  
Tijdig en soms in samenwerking met andere gemeenten inspelen op projecten die 
voor subsidiëring in aanmerking komen, is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 

Minder uitgeven door: 

 Een minder log gemeentebestuur 
Wij stellen een schepencollege voor, bestaande uit 6 personen: de 
burgemeester, de ocmw-voorzitter (die tegelijk schepen van welzijn is) en 
daarbij vier schepenen.  
Deze allen op voltijdse basis. Indien bepaalde schepenposten geen voltijdse 
betrekking inhouden, dan moet er een gedeelte van de schepenwedde worden 
teruggestort. 
  

 Rechtstreeks lenen bij de bevolking. Op die manier leent de gemeente 
goedkoper en krijgt de Mollenaar meer rente op de centen. 
  

 Ijveren voor indexcenten in plaats van -procenten en het verminderen van 
de loonspanning (gemeentelijke autonomie) 
  

 Besparen op het uitbesteden van opdrachten. Met eigen krachten behalen 
we ook mooie resultaten. Bijvoorbeeld: de zomerse bloembakken in het 
centrum kunnen beter en goedkoper door eigen personeel gemaakt en 
onderhouden worden! 
  

 Kostenbesparend goed functionerend ambtelijk apparaat idem voor 
aanleunende vzw’s. 
  

Meer inkomsten: 

 Memo wil dat de Mollenaar eindelijk financiëel beloond wordt voor het bergen 
van het radioactief afval. 
  

 Een leegstandsbelasting die daadwerkelijk wordt geheven op elk pand dat 
meer dan twee jaar leegstaat.  
De opbrengsten hiervan kunnen opnieuw gebruikt worden als 



stimulatiepremie voor renovatieprojecten. 
  

 Een belasting op verwaarloosde braakliggende gronden. 
  

 Een subsidieambtenaar in dienst nemen die op fulltime-basis subsidies op 
alle niveau’s in het oog houdt, aanvraagt en coördineert.  
Zowel ten dienste van de gemeente als ten dienste van de verenigingen. 
  

Alle aanbestedingen en interne werking van uitgaven moeten, in samenwerking met 

het OCMW, worden bijgesteld. 

  

 


