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Stad lost financieel probleem van 47
miljoen euro op zonder nieuwe
belas�ngen, zonder naakte ontslagen
en zonder besparingen in de
basisdienstverlening
Stadsbestuur Kortrijk rondt historische besparingsoefening af

Het probleem: stijgende prijzen zorgen voor tekort van 47 miljoen
Net als alle steden en gemeenten wordt ook stad Kortrijk geconfronteerd met de infla�e. Er zijn de

s�jgende energie- en brandstofprijzen. De bouwmaterialen zijn in sneltempo duurder geworden, wat een

grote onvoorziene meerkost betekent op de vele grote projecten in ons investeringsprogramma van 331

miljoen euro. Ook de loonkost van de personeelsleden (denk aan de stadsdiensten, maar ook aan de

woonzorgcentra en de poli�ezone) is onverwacht snel gestegen: zo werd de spilindex de voorbije

maanden 3 keer overschreden en verwacht men op korte termijn nog 3 overschrijdingen. Reken daar nog

de s�jgende werkings- en rentekosten bij en de stad Kortrijk komt in totaal zo’n 47 miljoen euro tekort op

haar meerjarenbegro�ng. Om financieel gezond te blijven moet de stad daarom gedurfde keuzes

maken.  

Principes
Het stadsbestuur werkt daarom een besparing uit gebaseerd op drie grote principes. 

1. Er komen geen nieuwe belas�ngen. Ook de Kortrijkzaan wordt vandaag geconfronteerd met s�jgende

prijzen, onder meer op vlak van energie, huishuur, aan de pomp en in de winkelkar. We willen het tekort

oplossen vanuit de eigen werking.

2. Er is een grondige personeelsoefening gemaakt, maar er vallen geen naakte ontslagen onder het

personeel. Ook de medewerkers mogen niet de dupe worden van deze conjunctuur.  

⏲

http://pers.kortrijk.be/


3. In deze moeilijke �jden met een opeenvolging van crisissen, willen we niet besparen in de zorg en in

de dienst- en hulpverlening voor kwetsbare Kortrijkzanen. 

Met deze drie principes is een voorlopige oefening gemaakt binnen enerzijds de investeringsprojecten

(investeringen) en anderzijds de dagelijkse werking van de stad (exploita�e) om de dienstverlening te

vrijwaren.  

Investeringsbudget blijft ambitieus, 35 miljoen vrijgemaakt om
inflatieprobleem aan te pakken
Kortrijk hee� een investeringsbudget dat tot de hoogste behoort onder de Vlaamse centrumsteden (3e

centrumstad qua investeringsbudget per inwoner) en dat blij� zo. Wel worden er binnen de geplande

projecten enkele keuzes gemaakt om de gestegen kosten van de vele lopende investeringsprojecten te

compenseren. Er moet in totaal zo’n 35 miljoen euro gevonden worden om het infla�eprobleem op te

lossen. Er wordt dan ook kri�sch bekeken of er projecten zijn die kunnen of moeten worden uitgesteld.

Dat gaat van hele kleine efficiën�ewinsten tot het schrappen van projecten in zijn geheel uit het

meerjarenbudget 2020-2025. We sommen hier alvast de beslissingen op die meer dan 1 miljoen euro

opleveren. De volledige lijst wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd en toegelicht.  

Het stadsbestuur kiest er in de eerste plaats voor om te schrappen in projecten die geen rechtstreekse

impact hebben op de burger. Zo is de grootste schrapping de renova�e van het huidige stadhuis (6

miljoen euro). Momenteel lopen heel wat culturele infrastructuurwerken en wordt er prioritair ingezet

op de renova�e van de Schouwburg en de bouw van het nieuwe museum Abby. De uitvoering van fase 2

van het muziekcentrum (2,2 miljoen euro) wordt wel uitgesteld naar de volgende legislatuur. Ook binnen

sport werden een aantal projecten tegen het licht gehouden. Het schepencollege besliste om de

geplande uitbreidingen op de site Wembley uit te stellen (3 miljoen euro).  

De heraanleg van het binnengebied in Marke (2 miljoen euro) kan niet meer �jdig uitgevoerd worden

deze legislatuur. Het stadsbestuur wil het open gebied hier wel vrijwaren van bebouwing en voorziet

budget om de nodige grondverwervingen te kunnen uitvoeren. In het project van Sint-Vincen�us (1,3

miljoen euro) kan dan weer een besparing in de uitgaven doorgevoerd worden. In het project Fiets- en

Groenstructuur Kortrijk Noord kan worden bespaard door prioriteit te geven aan het gebied tussen het

Astridpark en de Bozestraat en het stuk tussen de Bozestraat en de Heulebeekvallei later in te plannen (2

miljoen euro). Rioleringswerken in de Cyriel Buyssestraat (1,2 miljoen euro) worden uitgesteld. Het

project in de Tombroekstraat (1 miljoen euro) wordt opgenomen in een globale studie rond de

heraanleg van het centrum van Rollegem.  



12 miljoen om dagelijkse werking van de stadsdiensten te verzekeren
De gestegen prijzen en s�jgende lonen slaan tegen 2025 een gat van 12 miljoen euro in het jaarlijkse

exploita�ebudget. Om de dagelijkse werking en dienstverlening te verzekeren, is dus ook hier een stevige

budgetoefening noodzakelijk. Een deel lost zichzelf op doordat ook de inkomsten van de aanvullende

personenbelas�ng en onroerende voorheffing s�jgen, weliswaar met vertraging (4,8 miljoen euro). Deze

belas�ngen worden niet verhoogd, het gaat hier puur om het effect van de infla�e.  

 

Om het resterende bedrag van 7,2 miljoen euro te vinden, kijken we in de eerste plaats naar de eigen

uitgaven en pas in tweede orde naar extra inkomsten. 4,6 miljoen zal komen uit besparingen op de eigen

uitgaven. Er wordt bewust niet bespaard op basisdienstverlening: veiligheid, het aanbod van Zorg

Kortrijk, onderhoud van het openbaar domein…  De steun voor kwetsbare Kortrijkzanen blij� op peil en

er worden voorzieningen aangelegd om de te verwachten s�jging in steunvragen door de crisis op te

vangen.  

Om het energieverbruik te doen dalen zet het stadsbestuur stevig in op een energie-ac�eplan en op het

duurzamer inze�en van het wagenpark. Zo zal bijvoorbeeld de energieverslindende ijspiste op het

Schouwburgplein �jdens Winter in Kortrijk ofwel energiezuiniger moeten worden, ofwel vervangen

worden door iets anders. 

Waar mogelijk worden de jaarlijkse werkingsbudge�en van de diensten niet geïndexeerd, wat betekent

dat elke dienst wat zuiniger zal moeten omgaan met de eigen middelen.  

In samenspraak met het managemen�eam van de stad zal de huidige personeelsbeze�ng worden

geop�maliseerd en verlaagd met 33 personeelsleden tegen 2025. Dit kan zonder naakte ontslagen, door

mensen niet te vervangen na vertrek of pensionering en door medewerkers de kans te geven binnen de

stadsorganisa�e aan de slag te gaan in een andere func�e. Deze besparing is mogelijk door maximaal in

te ze�en op een efficiënt stadsapparaat en door een aantal taken te laten uitdoven.  



Een 36% van het nog te besparen bedrag, circa 2,6 miljoen, halen we uit extra ontvangsten. Zoals

afgesproken in het bestuursakkoord komen er geen nieuwe belas�ngen voor de Kortrijkzaan. Wel is er

beslist om de bestaande belas�ngen en retribu�es correct mee te indexeren over alle diensten heen. Er

bestond binnen de stad nog geen automa�sche indexering (met uitzondering van de exploita�es van het

OCMW), zoals in vele andere gemeenten, waarbij de prijzen en tarieven mee de index volgen. Dat

maakte dat sommige bedragen niet meer actueel waren. Om dit soort inconsisten�es te vermijden werd

daarom afgesproken om voortaan elk jaar een automa�sche indexering door te voeren. Zo betaal je

vandaag voor de verwerking en afgi�e van een rijbewijs dezelfde prijs als in 2014, namelijk € 25. Door die

prijs correct te indexeren, wordt dat vanaf 1 januari 2023 nu € 30. De parkeertarieven en de prijzen van

huisvuilzakken worden echter niet geïndexeerd, de koopkracht van de Kortrijkzaan ligt immers al genoeg

onder vuur. Er werd ook beslist om dienstverlening aan derden niet langer verlieslatend te laten

gebeuren, zoals soms nog het geval is bij het verwerken van GAS-boetes voor andere steden en

gemeenten. 

Conclusie: moeilijke oefening met gedurfde keuzes
De jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan gebeurt in Kortrijk steeds in december, maar het

stadsbestuur en het managemen�eam vonden het niet wenselijk om in de huidige economische context,

zo lang te wachten. Er werd daarom in mei al aan de oefening begonnen en eind juni nam het

schepencollege een aantal voorlopige beslissingen.  

Er worden voor 35 miljoen euro moedige keuzes gemaakt in het investeringsbudget om de infla�e op

bouw- en grondstofprijzen te gaan counteren. Daarbij werd in eerste instan�e gekeken naar projecten

die de Kortrijkzaan zo weinig mogelijk treffen. 

In het exploita�ebudget wordt de eigen werking dan weer kri�sch onder de loep genomen en is 12

miljoen euro gevonden om de s�jgende energieprijzen en loonkosten te kunnen opvangen zonder dat de

Kortrijkzaan dit in zijn portefeuille hoe� te voelen en zonder dat er op noodzakelijke dienstverlening

moet worden ingeboet.  

Daarmee is stad Kortrijk één van de eerste gemeenten die haar financiën reeds op orde hee� binnen de

huidige economische context en die de opeenvolgende s�jgingen van de energie-, bouw- en loonkosten

voorlopig hee� weten op te lossen. Een historische oefening van bijna 50 miljoen euro, waarvan we

hopen dat we ze nooit meer opnieuw moeten voeren.  



Het is belangrijk om te benadrukken dat deze oefening een voorlopige tussenstand is. De stadsdiensten

gaan nu aan de slag met deze beslissingen om te kijken hoe deze concreet moeten worden uitgewerkt.

De gehele besparingsoefening wordt dan uitgebreid toegelicht en voorgelegd aan de gemeenteraad in de

raadscommissies van september. Tot slot zal de oefening worden gefinaliseerd in de aanpassing van het

meerjarenplan in december en zal dit stadsbestuur opnieuw een begro�ng in evenwicht kunnen

voorleggen.   


