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Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Evolutie van de opvangkosten in de Ukkelse scholen.
De h. Wyngaard geeft aan dat hij werd gecontacteerd door ouders van de school Notre-Dame de Wolvenberg die betreuren dat het college minder subsidies zal voorzien voor de opvang in de Ukkelse vrije
scholen. De verlaging van 22,2% in de gemeentelijke tussenkomst kan voor grote gezinnen een meerkost van
± € 150 opleveren. De ouders vinden dat geïsoleerde en kwetsbare gezinnen hierdoor getroffen worden.
Waarom is de opvang 's morgens en 's avonds in het gemeenteonderwijs betalend geworden (€ 8 bovenop reeds € 17) en zijn er contacten geweest met het vrij onderwijs hierover? Welk bedrag aan besparingen wordt in deze verwacht?
Schepen Maison antwoordt dat het college al enkele jaren nadenkt voor de opvangdiensten. Door de
ongelijke uren is dit een moeilijk vraagstuk.
Voor de hervorming werd het opvangpersoneel betaald volgens een rooster van 30/37sten. De werklast is erg onregelmatig wegens piekuren en de aanbevelingen van de ONE zijn voor de gemeentes onbetaalbaar. Ontmoetingen met de vakbonden en vertegenwoordigers van het personeel hebben de intensiteit van
de piekproblemen aangetoond (zoals stress door een beperkte omkadering). Tijdens vakantieperiode werd
de opvang van verschillende lokalen naar één enkel lokaal gebracht, wat alvast een verbetering van de werkomstandigheden inhield. De gemeente heeft ook beslist om de werktijd en de verloning van het opvangpersoneel met 3/37sten te verhogen.
De prijs van € 17 is van toepassing voor de middagopvang en die wordt om de twee jaar verhoogd. De
opvang 's morgens en 's avonds was volledig ten laste van de gemeente en het tarief van € 8 heeft gezorgd
voor een opbrengst van € 244.838. De daling met 22,2% leidt tot een besparing van € 88.900 maar de stijging
met 3/37sten vertegenwoordigt een kost van € 257.857.
Schepen Maison vermeldt dat de gemeente een opvangcoördinatrice heeft aangeworven. De opvang
zal nu door haar gecoördineerd worden in plaats van door elke schooldirecteur afzonderlijk. Een gecoördineerde aanpak heeft ook geleid tot een kostenbesparing van € 5.000 tijdens vakantieperiodes. Dankzij deze
aanwerving beschikt de gemeente over een positief saldo van € 70.000 dat een meerwaarde kan bieden voor
de opvangdiensten. Het gaat dus niet om een manier om puur geld te winnen maar om een manier om de
werking van de opvangdiensten voor iedereen te verbeteren.
De h. Wyngaard is van mening dat het college met dat saldo andere politieke keuzes kon maken.
Schepen Maison benadrukt dat ze liever een verhoging van de werktijd en de verloning wou dan de
aanwerving van twee of drie bijkomende ambtenaren. Deze handeling moest budgettair neutraal zijn en de
bedragen kunnen in juni al dan niet herzien worden. Een marge van € 70.000 is een element dat bijdraagt
aan een gezond beheer van de gemeentefinanciën.
Schepen Maison en de h. Philippe Wargnies hebben talrijke contacten gehad met het vrij onderwijs,
dat niet stond te springen voor de hervorming door de gemeente. Er is daarom een overgangsperiode voorzien zodat de scholen de tijd hebben zich aan te kunnen passen.

