GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Standpunt van de gemeente Ukkel t.o.v. de affaire Publifin.
De h. Wyngaard herinnert aan de recente onthullingen rond de schandalige vergoedingen die Luikse
verkozenen uit de PS, de MR en de CDH hebben ontvangen. Publifin is een Luikse publieke holding met participaties in drie sleutelsegmenten - energie, media en telecommunicatie - en sectoren met een hoge toegevoegde waarde. Publifin omvat 80 geassocieerden van de openbare sector, waaronder Ukkel, die er echter
wel geen vertegenwoordigers in heeft.
Wat is het standpunt van de gemeente t.o.v. deze onthullingen? Heeft het college een brief met verontwaardiging naar Publifin gestuurd? Heeft de vertegenwoordiger van de gemeente in de AV deelgenomen
aan een vergadering? Hoe zal de gemeente handelen in de toekomst binnen deze structuur die lijdt onder
een ernstig beschadig imago?
Schepen Cools bevestigt dat geen enkel college- of raadslid in de AV van Publifin zetelt en legt uit
hoe de huidige situatie tot stand is gekomen.
Er waren zo'n 15 intercommunales - waaronder Tectéo en Brutélé - actief in de Waalse teledistributiesector. Een tiental jaar geleden heeft Tectéo meer dan een miljard BF geïnvesteerd om de verschillende
intercommunales op te kopen. De groepering zou via de intercommunale Newico verlopen die speciaal hiervoor werd opgericht. Ukkel was aangesloten bij Newico voor een symbolisch bedrag van € 1.000. Schepen
Cools werd door de gemeenteraad aangesteld als lid van de AV van Newico, waar alle mandaten gratis waren. Daarna werd Newico opgenomen in Tectéo en ontbonden. Hierdoor zit Ukkel nog in Tectéo, nu Publifin.
Voor de gemeenteraad was er weinig nut aan de vertegenwoordiging in deze structuur omwille van
het beperkte Ukkelse aandeel erin. Van die € 1.000 krijgt de gemeente geen dividenden en eventuele gemeentelijke aangestelden zouden ook over geen enkele vorm van stemrecht op AV's beschikken. Daarom
wou het college zich terugtrekken uit Publifin. Dit moet uiteraard volgens de vastgelegde procedure gebeuren en onze juridische dienst heeft hiervoor de stad Waver gecontacteerd die in eenzelfde toestand verkeert.
De beslissing van het college zal voorgelegd worden aan een volgende gemeenteraad.

