GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Interpellatie van de h. Cools: Gemeentelijke vzw's.
De h. Cools heeft bedenkingen over de toestand van deze vzw's, in het bijzonder hun aantal.
Deze vzw's werden in de loop der tijd gecreëerd om te voldoen aan allerlei noden maar soms ook om
puur technische redenen (subsidies verkrijgen). Sommige vzw's kunnen echter fuseren, verdwijnen of omgevormd
worden tot een adviesraad, zoals de vzw Groene Ruimtes die geen nut meer heeft nu overheidsopdrachten
krachtens een gewestelijke beslissing door de gemeente en niet meer door de vzw behandeld moeten worden.
Dit kan een kostenbesparing opleveren.
De vzw's moeten het beleid ondersteunen. De schepen van toezicht zou telkens de onbezoldigde
voorzitter van de betrokken vzw moeten zijn, zoals wettelijk voorzien. Het college lijkt echter niet deze richting te
volgen. Zo werd aangekondigd dat de voorzitter en de afgevaardigde schepen van de vzw Groene Ruimtes niet
meer respectievelijk de burgemeester en de betrokken schepen zullen zijn. Dit leidt niet tot goed bestuur.
Uccle, en avant ! is ook van mening dat eventuele bezoldigingen beperkt moeten worden tot de wettelijke
vergoedingen voor vrijwilligerswerk.
De h. De Bock vindt dat het aantal vzw's redelijk is t.o.v. de andere gemeentes. Het nut van sommige
vzw's is betwijfelbaar wanneer het enkel gaat om subsidies te verkrijgen maar andere vzw's voeren een
belangrijke controleopdracht uit. De vzw's moeten de nodige ondersteuning in het beheer blijven krijgen en de
autonomie van een voorzitter of afgevaardigde bestuurder mag niet in gevaar worden gebracht. Sommige vzw's
kunnen omgevormd worden tot coöperatieven.
De h. Desmet stelt vragen bij het precaire statuut van het personeel binnen de vzw's.
De burgemeester antwoordt dat het college voorstander is om het beheer van de vzw's te laten
evolueren. Er zijn in het verleden al zaken veranderd, zoals de aanstelling van een bedrijfsrevisor.
Sommige voorzitters worden vergoed en anderen dan weer niet. Dit is historisch zo gegroeid maar dit is
niet logisch. De huidige meerderheid moet de vergoedingen vastleggen aan het plafond van de vrijwilligers
(€ 1.334 per jaar).
Het college moet niet zorgen voor minder vzw's maar voor betere vzw's.
De h. Cools erkent dat de beslissingen van de nieuwe meerderheid inzake verloning de goede richting uit
gaan maar niet in alle vzw's kan via vrijwilligers gewerkt worden omdat de situaties erg divers zijn. Hij deelt de
mening van de burgemeester inzake de schrapping van bepaalde vzw's niet.
Indien een vzw wordt gecreëerd om betalingen te versnellen, spreekt het voor zich dat die geleid wordt
door de burgemeester of een schepen. Indien een vzw tot debat moet leiden, zou dit beter als adviesraad kunnen
gebeuren. Ook al zou het niet gaan om een vzw met louter technische doelstellingen, zou het nog altijd beter zijn
dat de schepen aan het hoofd hiervan zou staan.
De h. De Bock is van mening dat terugbetalingen niet veralgemeend mogen worden omdat mandaten van
sommige vzw's gewoon verbonden zijn aan de functie van gemeenteraadslid en dus gratis uitgevoerd zouden
moeten worden.

