GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Voorstel tot motie van de h. De Bock inzake de maandelijkse betaling van de waterfactuur.
De h. De Bock geeft aan dat zijn voorstel al in de pers werd vermeld. Verschillende gemeentes hebben
een dergelijk initiatief op hun agenda gezet. Volgens de h. De Bock zou het erg gepast zijn dat Ukkel bij de
eerste gemeentes is om bij Vivaqua-Hydrobru de komende maanden de mogelijkheid om de waterfactuur
maandelijks te betalen mogelijk te maken. Dit is belangrijk voor zowel gezinnen als bedrijven want volgens
de cijfers maken bedrijven 50% uit van het aantal afsluitingen. Gezinnen met een laag inkomen of in moeilijkheden kunnen op die manier de waterkosten beter dragen: beter € 30 per maand dan ineens € 400 aan
het einde van het jaar. Indien Vivaqua-Hydrobru halfmaandelijkse betalingen zou toelaten, zou het grootste
deel van de gezinnen reeds in staat zijn bepaalde kosten te dragen. De h. De Bock bedankt de voorzitter van
de intercommunale Hydrobru voor de fusie met Vivaqua, in nauw overleg met het gewest, die geen eenvoudige taak was, en waarbij er geen prijsverhoging is gekomen.
Dankzij investeringen zal de gemeente Ukkel beschikken over drie stormbekkens in één legislatuur.
De h. Martroye de Joly heeft geen bezwaren tegen het voorstel van de h. De Bock op zich maar de betaling van de waterfactuur per maand of trimester werd reeds meermaals besproken vóór de toetreding tot
het voorzitterschap van Hydrobru in 2007. Er is reeds lange tijd een consensus hierover binnen Hydrobru.
Het probleem is momenteel van technische aard: de informatica, de kost en het beheer. Wanneer de fusie
tussen Vivaqua en Hydrobru effectief zal zijn, zal dit ongetwijfeld mogelijk worden.
De h. Martroye de Joly geeft aan dat er naast het nieuwe stormbekken nog twee andere bekkens voorzien zullen worden. Een netwerk van 19 km in het zuiden van de gemeente geeft aan dat er uitstekend werk
geleverd is.
De h. Wyngaard zegt dat Ecolo het voorstel tot motie van de h. De Bock steunt omdat de administratieve last van een dergelijke maatregel beperkt is en het voor gezinnen met bescheiden inkomens beter is
om elk maand of om de twee maanden een klein bedrag te moeten betalen dan een relatief hoog bedrag
eens per jaar.
Mevr. Verstraeten geeft aan dat de socialisten ook het voorstel van h. De Bock steunen waardoor het
OCMW een betere opvolging van consumenten zal kunnen verzekeren.
De h. De Bock is van mening dat het sociaal waterfonds hiermee ontlast zal worden en bijgevolg investeringen inzake water- en energiebesparing aangemoedigd worden. Personen in moeilijkheden zullen hiermee beter geholpen worden die vaak nog voor twee of drie jaar achterstallige facturen hebben.

