GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van de h. Wyngaard: Illegale zitpenningen aan bepaalde Ukkelse OCMW-ambtenaren
De h. Wyngaard geeft aan dat - volgens Le Soir - het OCMW van Ukkel tussen 2013 en 2017 zitpenningen zou hebben betaald aan ambtenaren: in totaal 846 zitpenningen (waarvan 39 in 2017) aan niet-mandatarissen voor een geraamd bedrag van meer dan € 90.000. De ex-secretaris van het OCMW zou alleen al €
36.000 hebben ontvangen maar zou dit intussen terugbetaald hebben. Volgens het kabinet van minister is
deze praktijk illegaal. In de reportage van BX1 wordt ook melding gemaakt van kilometervergoedingen in de
jaren '80. Aangezien 10% van de gemeentebegroting bestemd is voor het OCMW, heeft de gemeente er belang bij om te weten op welke manier het OCMW zijn toegekende middelen beheert.
Bevestigt het college de betalingen van de bovenvermelde zitpenningen? Indien ja, wat was de omvang hiervan en werd alles intussen terugbetaald? Wie heeft dit systeem voorgesteld en was de gemeente
hiervan op de hoogte? Hij vraagt eveneens verduidelijking over de toegekende kilometervergoedingen.
Schepen Delwart geeft aan dat er enkel zitpenningen werden betaald aan ambtenaren die buiten hun
werkuren aan vergaderingen deelnamen. Het OCMW heeft dit ingevoerd in 2002 en stopgezet in 2016. Totaal van de toegekende zitpenningen (6 begunstigden): € 86.827. De vorige OCMW-secretaris had zitpenningen (€ 36.237,95) ontvangen maar heeft die intussen terugbetaald. De nieuwe OCMW-secretaris heeft dit
systeem stopgezet, zonder een terugbetaling van reeds toegekende bedragen te eisen.
Momenteel kunnen ambtenaren die buiten de gewone werkuren aan vergaderingen deelnemen genieten van recupdagen maar dit zorgt voor organisatorische problemen omdat het vaak leidinggevenden zijn.
Indien er geen recupdagen toegekend worden, moeten er overuren betaald worden en dit komt duurder uit
dan de vroegere zitpenningen. De bewuste recuperatie is wel degelijk toegekend voor effectieve prestaties
die een compensatie in verlof of loon rechtvaardigen.
In 1991 had het OCMW beslist bepaalde personeelsleden een forfaitaire verplaatsingsvergoeding toe
te kennen die niet verbonden waren aan effectieve verplaatsingen. De huidige secretaris denkt dat het om
zo'n € 50.000 zou kunnen gaan. Voor 2017 moeten we nog wachten op de cijfers. Men mag ook niet vergeten dat de gemiddelde afstanden in de jaren '90 niet de afstanden waren die vandaag afgelegd worden.
De schepen geeft nog mee dat er een huishoudelijk reglement is dat zitpenningen toelaat voor uitgenodigde deskundigen en dat dit geen problemen oplevert.

