Gemeentebegroting voor het dienstjaar 2019
De begroting is opnieuw in evenwicht en vertoont bij de inkomsten een bedrag van
€ 155.754.195,54, terwijl de uitgaven € 150.421.673,38 belopen. Daaruit volgt een batig saldo van
€ 5.332.522,16. De gecumuleerde baten bereiken daarmee € 10.000.000. In samenhang met de
algemene beleidsverklaring is deze eerste begroting van de legislatuur een overgangsbegroting en
toont ze vooral een werkelijke beheersing van de schuldenlast die de gemeentelijke investeringen
weerspiegelt, meer bepaald in gebouwen, sportcentra en kinderdagverblijven. "De bevolking draagt
door haar inspanningen aanzienlijk bij aan onze inkomsten. We waken er dan ook over om haar een
kwalitatieve dienstverlening te bieden en redelijke belastingen te handhaven", benadrukt Boris
Dilliès, burgemeester (MR). Nadat ze eraan herinnerd heeft dat de uitwerking van deze begroting al
tijdens de vorige legislatuur begonnen was en wegens de aanwezigheid van nieuwe
gemeenteraadsleden, verduidelijkt Valentine Delwart, schepen van Financiën (MR), van waar deze
inkomsten komen: de belastingen (61 %), de inkomsten die toegekend worden door de hogere
overheid (29 %), dividenden van intercommunales (2,85 %) en verschillende prestaties (6,40 %). Ze
legt ook uit hoe de uitgaven tot stand komen: de personeelskosten (54 %), overdrachten zoals
dotaties aan het OCMW en de politiezone en subsidies aan vzw's (26 %), de werkingskosten (10 %) en
de aflossing van leningen (10 %). "We moeten uiterst waakzaam zijn over de belastingen in onze
gemeente en blijk geven van meer transparantie in de manier waarop het geld van de Ukkelaars
besteed wordt. Het is belangrijk dat we hen de rekeningen voorleggen en dit geld zo optimaal
mogelijk gebruiken. Het is de wens van deze meerderheid om een nieuw beleid te stimuleren en een
antwoord te bieden op allerlei uitdagingen, meer bepaald inzake burgerinspraak. Deze realistische en
ambitieuze begroting is een ruwe schets van wat we vanaf 2020 kunnen realiseren." Valentine
Delwart haalt ook aan dat deze begroting de sociale samenhang en de veiligheid bewaart. "Er zijn
dotaties van meer dan 16 miljoen aan het OCMW en meer dan 16 miljoen aan de politie. We mogen
blij zijn dat we in een gemeente leven waar de balans van verbondenheid nog beheersbaar is.
Hoewel alle politieke fracties de gemeenteontvanger en de gemeentediensten bedanken voor hun
voortreffelijke werk, heeft de begroting toch enkele vragen en reacties opgeworpen.
Binnen de oppositie vindt Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) dat deze begroting op heel wat
vlakken te weinig ambitie toont. "Een deel van de inkomsten te wijten aan de verhoging van de
onroerende voorheffing en van de dotatie van het Gemeentefonds zou moeten dienen om een premie
in te voeren voor eigenaars-bewoners als compensatie van de hogere onroerende voorheffing.
Bovendien vind ik het bedrag van de nieuwe sociale begeleidingspremie voor lage inkomens uiterst
beperkt." Nadat ze verduidelijkt heeft dat de begeleidingspremie niet nieuw was en al gestemd werd
tijdens de vorige legislatuur, wijst Valentine Delwart erop dat het in werkelijk gaat om een premie ter
compensatie van de hogere onroerende voorheffing. "In het kader van deze begroting is er geen
enkel voorstel voor een nieuwe premie. Het vorige college had inderdaad al beslist een bedrag van
€ 50.000 aan deze premie te besteden. We hebben ervoor gekozen dit bedrag te behouden,
aangezien we op basis van het reglement van de premie zoals het gestemd werd, in werkelijkheid

slechts 5 % van dit budget uitgeven. Daarom zullen we u in de komende weken voorstellen het
maximumbedrag te verhogen en na te denken over een ander model, aangezien dit bedrag een veel
ruimere slagvaardigheid mogelijk maakt." Marc Cools vestigt ook de aandacht op de geringe
verhoging van de dotatie aan het OCMW, de weinige projecten die voorzien zijn voor de heraanleg
van de trottoirs en de stadsvernieuwing en op de te hoge overheidsschuld. Om de schuld te
verkleinen haalt Hans Van de Cauter (Uccle En Avant) de noodzaak aan om drastischere maatregelen
te treffen die de gemeentegrenzen overschrijden. Binnen de PS beschouwt Bernard Hayette
(fractieleider) deze begroting als pragmatisch en voorzichtig. Hij zegt zich zorgen te maken over
meerdere punten: de verhoging van de schuld, het behoud van de onroerende voorheffing op
hetzelfde niveau, het gebrek aan ambitie in de digitale investeringen om te beantwoorden aan de
rechtstreekse noden van de Ukkelaars, de keuze van het college in sociale aangelegenheden en het
beperkte budget voor het milieubeleid. "Wij hoopten op een nieuwe wind met een toekomstgerichte
begroting. Deze begroting ligt echter in het verlengde en toont geen echte ambitie die staat voor
verandering of alternatieven voor een eerlijkere gemeente." Valentine Delwart reeageert hierop dat
er duidelijk inspanningen geleverd werden op sociaal vlak, met onder andere de verhoging van de
dotatie aan het OCMW en van de subsidie aan de vzw "Le Pas", die sterk op het terrein werkzaam is
in kwetsbare wijken. "De sociale ambitie wordt bevestigd via acties van de volledige gemeente en op
verschillende manieren, zoals burgerinspraak, waardoor burgers in hun straat, wijk en gemeente het
heft in handen kunnen nemen", voegt François Lambert-Limbosch, schepen van Sociale Actie (Ecolo),
eraan toe. Binnen DéFI tot slot noemt Emmanuel De Bock (fractieleider) deze begroting voorzichtig
en vindt hij dat ze niet al haar beloftes nakomt. Hij legt de nadruk op de grootste variaties ervan, het
gebrek aan transparantie over de werkelijke kosten voor het nieuw administratief centrum, het
ontbreken van een strijdplan tegen de uittocht van de middenklasse en de beperkte aandacht voor
de derde leeftijd. Emmanuel De Bock stipt ook het gebrek aan ambitie aan over de verbintenis van de
vorige legislatuur, die de belastingen met 5 miljoen euro verhoogd heeft, maar waarvan slechts +/600.000-700.000 euro herverdeeld werd bij de PB. "We zouden de PB nog kunnen verminderen of
een premie BE HOME toekennen als aanvulling op de premie van het Brussels Gewest, wat zou leiden
tot een return enkel voor de eigenaars-bewoners. Een systeem zonder administratieve kosten. Andere
mogelijkheid: de mobiliteit bevorderen door de fietspremie bij te werken." Wat betreft de fietspremie
bevestigt de schepen van Mobiliteit Thibaud Wyngaard (Ecolo) dat het reglement hiervoor wel
degelijk herzien zal worden en waarschijnlijk uitgebreid zal worden naar andere soorten fietsen. De
fractieleider van DéFI merkt ook op dat de verhoging van de belastingen de laatste tien jaar
voornamelijk gebruikt werd om de uitgaven voor het personeel te financieren. Tijdens dezelfde
tijdspanne is de bevolking in Ukkel echter met +/- 5 % toegenomen. Hij wil bijgevolg weten waarom
er 25 % extra personeel gekomen is en waarom er nog nieuwe aanwervingen gepland zijn voor de
komende drie jaar. "Ik heb geen problemen met moderne middelen die ter beschikking van het
personeel gesteld worden, maar ik vind ook dat het humanresourcesmanagement dynamisch moet
zijn en ik begrijp niet welke nieuwe opdrachten bij deze aanwervingen horen." Valentine Delwart legt
uit dat elke beslissing tot aanwerving genomen wordt om een essentiële opdracht van het bestuur te
vervullen, maar dat dat niet zozeer betekent dat alle vertrekkende personeelsleden systematisch
vervangen moeten worden. "De significante verhoging die u vaststelt, wordt verklaard door het feit
dat er geen enkele OUT, maar enkel de IN opgenomen zijn in de documenten, aangezien we niet altijd
kunnen voorzien wanneer personeelsleden met pensioen zullen gaan. Ik verzeker u dat alles gebeurt
in het kader van besprekingen met de departementshoofden, met een werkelijke wens om hen
verantwoordelijk te maken. Om een plan op te stellen, moesten we de werkelijke noden van het

bestuur kennen. We zullen u tonen welk perspectief mogelijk is en we moeten ons als college
systematisch uitspreken over de verplichting om al dan niet aan te werven." Valentine Delwart is ook
voorstander om de thematiek van een dynamisch humanresourcesmanagement te bespreken op een
volgende gemeenteraad. In het licht van het bedrag van de schuld dat meermaals op tafel werd
gelegd, wil de schepen van Financiën eraan herinneren dat er rekening gehouden moet worden met
het feit dat een deel van de schuld afgekocht zal worden en dat het voor het college onmogelijk is
100 % van het buitengewone programma werkelijk vast te leggen. "De buitengewone begroting is
voorzien voor projecten van grote omvang waarvoor overheidsopdrachten uitgeschreven moeten
worden. Dit gebeurt bijgevolg 2 of 3 jaar voordat we het project uitvoeren en het is pas op dat
ogenblik dat we de lening afsluiten. Via de goedkeuring van de begroting hebben we echter uw
toestemming nodig om deze projecten te kunnen opstarten."
Na de oppositie neemt de meerderheid het woord: Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo), Diane Culer
(fractieleider MR) en Céline Fremault (fractieleider cdH). Nadat Pierrot Desmet verduidelijkt heeft
dat de begroting past in een voortzetting, een nauwgezetheid, een beheersing van de schuld, een
begrotingsevenwicht en een versterking van de gemeentefinanciën, vindt hij het gepast de talrijke
stappen vooruit van de begroting op te sommen. Onder meer: 30 % meer voetgangerswegen, een
drievoudig budget voor het fietsbeleid, de verbetering van de energieprestatie van het zwembad
Longchamp, de verhoging van de dotatie aan het CCU voor een beter beheer, coördinatie en
programmatie, het scheppen van een baan om burgerinspraak op te starten en de modernisering en
digitalisering van het bestuur. "Er zijn geen onbezonnen of ideologische uitgaven en we streven niet
naar de verlaging van de uitgaven, maar wel naar de nauwgezetheid om een kwalitatieve
dienstverlening te bieden aan de burgers. Dankzij deze begroting kan er een participatief
overgangsbeleid gevoerd worden dat aandacht schenkt aan de verwachtingen van de Ukkelaars."
Voor Diane Culer geeft deze begroting blijk van samenhang en goed beheer, in lijn met de algemene
beleidsverklaring en met een wens om gecumuleerde baten van 10 miljoen euro te behouden. De
fractieleider van MR benadrukt ook dat voldoende geldelijke middelen vermijden dat er op korte
termijn leningen aangegaan moeten worden om het hoofd te bieden aan gewone uitgaven. Ze is ook
van mening dat de talrijke projecten de ambitie van het college bevestigen om tegemoet te komen
aan de verwachtingen van de burgers, meer bepaald inzake mobiliteit, veiligheid, kinderopvang,
renovatie van sportinfrastructuur, werkgelegenheidssteun en bijstand aan de armen. "Zonder een
revolutie te ontkenenen heeft het college gezorgd voor middelen waarmee het een beleid kan voeren
waarin een frisse en vernieuwende wind waait. Het heeft bedachtzame beslissingen genomen
waarmee we de uitgaven en de kosten kunnen controleren, energie kunnen besparen en een
performant en modern bestuur kunnen worden." Diane Culer wijst er ook op dat de gemeente een
overeenkomst met het Brussels Gewest heeft ondertekend, waardoor ze zich ertoe verbindt geen
nieuwe belastingen in te voeren die een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de
lokale economie. Céline Fremault is dan weer tevreden dat kinderdagverblijven, gezinnen,
gezondheid en personen met een handicap op een realistische wijze hun plaats gekregen hebben in
deze begroting. Ze vestigt de aandacht op het nauwgezette werk, de verstandige voorzichtigheid bij
het begin van de legislatuur, de trouw van de meerderheid aan de verbintenissen uit de algemene
beleidsverklaring en de openlijke wens om een goed beheer van de overheidsmiddelen te
verzekeren. "Het is interessant om de cijfers te kunnen vergelijken met de adviesnota voor
2019-2021, want dat zorgt voor een stabiele basis om ons beleid de komende jaren te ontwikkelen."
Bovendien wil Céline Fremault de bemiddelaar zijn voor de twee volgende bezorgdheden: de

noodzaak om binnen de diensten een persoon te hebben die zich toelegt op gewestelijke
projectoproepen en het nut om op vlak van gelijke kansen meer aandacht te schenken aan gender
budgeting, alsook aan effectenstudies over de thematiek van gelijkheid tussen man en vrouw.
De begroting is goedgekeurd met 28 stemmen voor en 7 stemmen tegen.

