Aan het college van burgemeester en schepenen van en te Genk

Mijnheer de burgemeester
Mevrouw, heren schepenen,

Als werkgeversorganisaties hebben we jarenlang op een constructieve manier samengewerkt
met de stad Genk en haar bestuur. Dit alles kreeg voor ons een erg bittere nasmaak naar
aanleiding van de recent door u aangekondigde belastingverhoging voor de Genkse bedrijven.
Een aankondiging zonder vooroverleg en vlak voor de gemeenteraad wat een grondige,
constructieve dialoog onmogelijk maakte. Daarom hebben de twee Genkse en de drie
Limburgse werkgeversorganisaties beslist om collectief afwezig te blijven tijdens de
bijeenkomst van de Gestelde Lichamen. Uit protest tegen het gebrek aan dialoog en uw
begroting waarin bedrijven de meest bittere pil moeten slikken, zullen we onze leden ook
oproepen om hetzelfde te doen. Wij vinden immers dat enige nederigheid vanuit het Genkse
stadsbestuur op zijn plaats is als u zo stevig inhakt in de portefeuille van de Genkse
ondernemers.
Als stadsbestuur moet u een gat van veertien miljoen euro dichtfietsen. Bijna twee derde van de
nieuwe inkomsten die u hiervoor zoekt zal rechtstreeks uit de portefeuille van de Genkse
bedrijven moeten komen door middel van een nieuwe, bijkomende oppervlaktebelasting. Een
slag in het gezicht voor de Genkse bedrijven die nochtans niet zo lang geleden het beste van
zichzelf gegeven hebben toen Genk getroffen werd door donkere socio-economische periodes.
Wij vrezen dat er bedrijven zullen zijn die door dit handelen Genk dreigen te verlaten of dat er
zelfs ondernemers zijn die deze extra opdoffer niet kunnen dragen. De door u voorgestelde
maatregelen zijn volgens ons disproportioneel en er lijkt nauwelijks aandacht te zijn voor de
schade die dit betekent voor de vele ondernemers in Genk en de tewerkstelling die zij
genereren.
Dat dergelijke inspanningen gevraagd worden van bedrijven en burgers kunnen wij enkel
proberen te begrijpen als ook het stadsbestuur concrete inspanningen levert.

Met een exploitatiekost van 1731 euro per inwoner heeft Genk immers één van de hoogste
uitgaven van alle centrumsteden. De geplande belastingverhoging zou overbodig zijn indien het
bestuur deze kost met bijvoorbeeld honderd euro zou kunnen doen dalen. Wij verwijzen
hiermee ook naar ons standpunt tijdens ons overleg : “Breng de verantwoordelijkheden in
evenwicht door ook te bezuinigen in uw eigen werking.”
Helaas is geen enkel gevolg gegeven aan het in onze ogen constructief overleg dat er op de
valreep nog kwam en blijkt er niets te veranderen. We zien geen enkele besparing in het eigen
apparaat terwijl u aan de bedrijven vraagt om elke euro niet één, twee maar drie keer om te
draaien. Bedrijven en burgers betalen veel meer terwijl het stadsbestuur zelf de tering naar de
nering weigert te zetten.
Vandaar onze collectieve beslissing om afwezig te blijven tijdens de Gestelde Lichamen. Er is
namelijk weinig reden tot feesten in zulke omstandigheden.
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