De begroting 2017 op de gemeenteraad van 26 januari 2017
Aangezien burgemeester Armand De Decker (MR) op donderdag 26 januari 2017 in ziekteverlof was,
werd de zitting van de gemeenteraad voorgezeten door eerste schepen Marc Cools (MR).
Op de agenda van de gemeenteraad van 26 januari 2017 stond één groot punt: de begroting 2017. Zoals
Marc Cools aangaf, is de begroting in evenwicht dankzij grote inspanningen in alle departementen van de
gemeente, de politiezone en het OCMW. “Het is essentieel om op lange termijn een gezond financieel
beleid te voeren in de gemeente”, aldus de schepen. Bovenop het evenwicht heeft schepen van Financiën
Boris Dilliès (MR) verklaard dat de begroting in de lijn ligt van de doelstellingen van de meerderheid, met
de voortzetting van de verlaging van de personenbelasting, maar ook door de werkings- en
personeelskosten strikt te beheersen. In de gewone begroting bedragen de ontvangsten € 143.514.598
en de uitgaven € 140.694.749. Er is een overschot van € 2.819.849 en de globale reserves stijgen boven
de 15 miljoen. “We besteden veel aandacht aan de versterking van onze reserves omdat we niet weten
wat de toekomst zal brengen en ook omdat we nog in afwachting zijn van de eventuele ontvangst van
inkomsten op gsm-masten”, verklaarde Boris Dilliès. De inkomsten komen voornamelijk uit onroerende
voorheffing (36.24%), opcentiemen op de personenbelasting (15.49%) en subsidies van de hogere
overheid (28.25%). Bij de uitgaven zijn de werkings- en personeelskosten en de overdrachten stabiel
gebleven. In het investeringsbudget zitten uitgaven voor de toekomstige groepering van alle
gemeentediensten in een nieuw administratief centrum maar ook investeringen om de basistaken van de
gemeente uit te kunnen voeren, zoals inrichting van wegen, onderhoud van gebouwen en
sportinfrastructuur, overstromingsbestrijding, … “De meeste grote uitgaven worden gedeeltelijk of
volledig gedekt door subsidies”, merkte Boris Dilliès op. “Bij de opmaak van een begroting doen we
steeds grote inspanningen om de dienstverlening aan de Ukkelaars te verzekeren, zowel nu als binnen 20,
30, 40 en 50 jaar. Deze begroting voldoet aan de verwachtingen van de Ukkelaars op sociaal, cultureel en
recreatief vlak, maar ook inzake veiligheid. Ik bedank het hele bestuur en de gemeenteontvanger voor de
strikte aanpak bij de opmaak van deze begroting”, besloot de schepen.
Na deze inleiding over de begroting hebben de verschillende fracties hun standpunten meegegeven.
Volgens Thibaut Wyngaard (fractieleider Ecolo) ligt deze begroting in het verlengde van de vorige
begroting. Hij haalde de volgende punten aan: de beheersing van de personeelsuitgaven, het nogal hoge
percentage van de schuldenlast, de verlaging van de subsidies aan de vzw's, de aankoop van het perceel
van Kauwberg en de verlaging van bepaalde gemeentepremies. Thibaut Wyngaard heeft nogmaals
gewezen op de wens om een maatregel te voorzien om erg bescheiden inkomens te beschermen tegen
de verhoging van de onroerende voorheffing. “De beslissing om de grondbelasting in 2015 te verhogen
zou op 2 jaar € 7.000.000 extra moeten opbrengen en de toegekende € 50.000 voor premies voor
bescheiden inkomens lijkt erg pover. Dit leidt ongetwijfeld tot een betere lokale fiscaliteit maar voor ons
kunnen er te weinig burgers van genieten. Ecolo vraagt om de plafonds van de begunstigden te verhogen
om jonge gezinnen of senioren een steuntje in de rug te geven. We dienen daarom een amendement in
om € 450.000 extra te voorzien voor deze premies.”. Marc Cools herinnerde eraan dat dit onderwerp
reeds was besproken tijdens de gemeenteraad van december en gaf aan dat het college bij de opmaak
van de begroting 2018 en op basis van de financiële toestand van de gemeente zal onderzoeken waar
belastingverminderingen toegepast kunnen worden. “Het college staat open voor alles maar moet
uiteraard wel de gevolgen op lange termijn kennen van de genomen beslissingen. Indien er voldoende
inkomsten zijn, zullen we in dit domein concrete voorstellen doen.”. Ecolo is eveneens ongerust over de

verhoging van de OCMW-dotatie met maar 1.5% terwijl dit de laatste jaren steeds rond 2.5% lag. “De
verarming van de bevolking en de sociale noden worden steeds belangrijker. Een dergelijke maatregel is
niet realistisch noch ernstig. Er wordt niet geraakt aan de personeelskosten, dit is normaal. Maar het zijn
echt sociale uitgaven die te lijden hebben. De zwaksten moet het ontgelden en dit is onaanvaardbaar”,
aldus Thibaut Wyngaard. Bij de PS gaf Claudine Verstraeten (fractieleider) eveneens hetzelfde aan als
Ecolo, de problematiek van het OCMW-budget. “1.5% verhoging is een futiliteit. Ofwel moet het OCMW
personeel laten gaan, wat niet gepast is door de huidige economische toestand, of er zullen grote
problemen komen. Ook al zijn er veel oninvorderbaarheden, een gedeelte hiervan zal nooit gerecupereerd
worden, het is dus een foute piste. We zijn niet erg enthousiast over deze begroting”. Ecolo en PS hebben
een amendement voor de gemeentebegroting ingediend: stijging van de OCMW-dotatie met € 160.000
om de middelen te garanderen die stijgen met 2.5%. “Het spreekt voor zich dat we veel overleggen met
het OCMW dat eveneens inspanningen moet leveren. Dit betekent niet dat men schande moet roepen
over de sociale hulp. We hebben steeds de sociale noden van de gemeente kunnen dekken en er wordt op
heden aan tegemoetgekomen. Naar de toekomst moeten we erg voorzichtig zijn. Het college heeft
daarom vastgehouden aan de huidige voorziene OCMW-dotatie. Dit betekent niet dat er nadien niets
meer kan”, heeft Boris Dilliès geantwoord. Andere bezorgdheden van Ecolo en PS: de grote uitgaven voor
de toekomstige hergroepering van de gemeentediensten en de impact van de verhuizing op de
handelaars van Ukkel Centrum. “Deze operatie zal meer kosten dan aangekondigd en dit is een probleem.
Voor de handelaars pleiten we voor een begeleidingsplan”, zei Thibaut Wyngaard. “De hergroepering
maakt besparingen mogelijk maar de kosten gaan in stijgende lijn en dit beïnvloedt onze schuldenlast. Ik
wil ook aandringen op begeleiding voor de handelaars”, gaf Claudine Verstraeten aan. “De uitgaven voor
de inrichting van het administratief centrum zijn zorgwekkend. Een deel hiervan moet gecompenseerd
worden door de verkoop van gemeentelijke onroerende goederen maar er wordt vastgesteld dat de
immomarkt momenteel weinig resultaat oplevert”, zei Bernard Hayette (PS). “Ik denk dat we de
verhouding van nabij moeten opvolgen van hetgeen we moeten investeren en hetgeen we kunnen
betalen om te kunnen investeren”, aldus Françoise Dupuis (PS). Over de uitgaven voor de verhuizing zei
Boris Dilliès dat het normaal is dat uitgaven bij een dergelijk groot project evolueren. Hij heeft opnieuw
bevestigd dat het interessanter was over te gaan tot de verkoop van bestaande gebouwen omwille van
de onderhoudskosten hiervan. In verband met de begeleiding van de handelaars zei de schepen dat zij
kunnen rekenen op steun van het gewest. “De gemeente zorgt voor begeleiding voor handelaars maar
kan niet alles doen inzake handel en economie. Het is ook de rol van het gewest met onder meer Atrium
Brussels, het Gewestelijke Agentschap voor Handel”.
De meerderheid gaf aan tevreden te zijn met de actie van het college om de begroting in evenwicht te
houden die een overschot heeft en rekening houdt met de sociologische diversiteit van de gemeente. Bij
de MR gaf Didier Reynders (fractieleider) de volgende elementen aan: de wil om de personenbelasting
voort te laten dalen, de lichte daling van de personeelskosten en de verhoging van de dotatie aan de
politiezone met 2.5% en aan het OCMW met 1.5%, ondanks zware besparingsmaatregelen. “Het is altijd
onvoldoende, het is misschien altijd moeilijk om te beheren maar het gaat niet om zomaar de toegekende
middelen verminderen. Als het nu gaat om veiligheid, sociale hulp of andere zaken, budgetverhogingen
zijn altijd goed. Ik wil de nadruk leggen op het feit dat we in de twee gevallen, maar zeker voor het
OCMW, ons de vraag moeten stellen, alvorens grote dotatieverhogingen, of er nog synergieën mogelijk
zijn. Door diensten inzake informatica, financiën, … te splitsen, komen er meer kosten en de
hulpbehoevenden zijn hier niet gebaat mee”. Didier Reynders over het amendement inzake de
onroerende voorheffing van Ecolo. “Er moet eerst en evaluatie komen van dit mechanisme dat nadien
eventueel bijgestuurd kan worden. Maar ik denk niet dat men automatisch moet bijsturen nog voor de
inwerkingtreding ervan”. DéFI, via Béatrice Fraiteur, steunt de begroting van het college volledig,
ondanks de daling van de dotatie aan bepaalde vzw's en een lichte stijging van de werkingskosten en de
gemeenteschuld, te wijten aan kosten voor de aankoop van het nieuwe administratieve centrum en de
renovatie ervan. Een ander punt van DéFI: de wens om de onroerende voorheffing in de toekomst te
laten dalen. “Onze Ukkelse gepensioneerde eigenaars kunnen op die manier in hun eigen woning blijven
wonen zolang dit mogelijk is. Indien de gemeentelijke financiën dit zou toelaten, zou dit een goede zaak

zijn″, verduidelijkte Béatrice Fraiteur. CdH, Daniel Hublet (fractieleider), keurde de verhoging van de
OCMW-dotatie met 1.5% goed, gelet op de huidige sociale noden in Ukkel. Net zoals de MR wees hij op
het belang van besparingen. “We erkennen de reeds uitgevoerde inspanningen maar er zijn synergieën
nodig met de gemeentediensten. Samenwerkingen met de dienst Sociale Actie zullen zorgen voor een
betere coördinatie van de hulp aan onze medeburgers en dit kan op termijn besparingen opleveren”. CdH
was tevreden over de permanente inspanningen van het college in het onderhoud en de renovatie van
de gemeentewegen, de daling van de PB en de verbintenis voor de realisatie van het "Maison de la
Parentalité" dat bijkomende diensten aan jonge gezinnen moet bieden zodat zij zich gemakkelijker in
Ukkel kunnen vestigen of er kunnen blijven. CdH is bewust van de grote schuldenlast en de zware lasten
omwille van de verkoop van gemeentegebouwen en de kwetsbaarheid van de begroting maar heeft het
college verzekerd het vertrouwen te geven in de voortzetting van de noodzakelijke maatregelen voor de
versterking van de gemeentefinanciën.

Marc Cools heeft voorgesteld om te stemmen over de twee amendementen van de oppositie en over de
begroting 2017. De amendementen over de verhoging van de OCMW-dotatie en de sociale
begeleidingspremie werden beide verworpen met 11 stemmen voor en 26 tegen. De begroting werd
goedgekeurd met 26 stemmen voor en 11 tegen.

