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Debat begroting. 

 
De voorzitter geeft aan dat de stemming over de begroting een belangrijk moment is voor een ge-

meente. Tijdens deze legislatuur heeft de meerderheid voorzichtigheid aan de dag gelegd, met actueel een 
reserve van 11 miljoen euro als resultaat. De begroting beoogt het behoud van de diensten naar de bevolking 
toe.  

 
Rekening houdend met de significante stijging van de opcentiemen op de OV wenst het college de 

opcentiemen op de PB in de mate van het mogelijke verder te laten dalen. Deze begroting bevestigt de belof-
tes die de meerderheid heeft geformuleerd.  

 
Hij eert de schepen van Financiën voor de snelheid waarmee ze zich vertrouwd heeft gemaakt met 

deze materie en bedankt de gemeenteontvanger en zijn team voor hun voortreffelijke inzet. 
 
Schepen Delwart bedankt het college voor het toegekende vertrouwen en de gemeenteontvanger 

voor de nodige uiteenzettingen inzake de uitdagingen m.b.t. de schuld. 
 
Elke uitgave in de begroting werd met de grootste zorg geanalyseerd: eerst op het niveau van de 

diensten (hun begrotingsnoden), daarna binnen het directiecomité (door de dienstverantwoordelijken) en 
vervolgens tijdens bilaterale gesprekken met de schepen, andere leden van het college en de ontvanger 
(analyse van elk begrotingsitem om te voldoen aan alle noden en overschattingen te voorkomen). 

 
De gemeente haalt voornamelijk inkomsten uit opcentiemen op de PB en de OV. De verhoging van 

de opcentiemen op de OV bleek noodzakelijk om de politieke keuzes te kunnen blijven uitvoeren. Het college 
heeft tegelijkertijd elk jaar de mogelijkheid onderzocht om de opcentiemen op de PB te verlagen. Voor het 
derde jaar op rij voorziet Ukkel het laagste tarief in Brussel. De algemene dotatie aan de gemeente is boven-
dien significant gestegen (8 miljoen) en wordt toegevoegd aan de 52 miljoen aan inkomsten uit de OV en 23 
miljoen uit de PB. De stijging van deze dotatie is een goede en terechte zaak maar volstaat niet om tot een 
begrotingsevenwicht te komen. 

 
De uitgaven zijn op een zodanig niveau dat er een gezond beleid gevoerd kan worden. De perso-

neelskosten blijven stabiel, ondanks stijgende pensioenlasten en een steeds grotere professionalisering van 
het gemeentepersoneel. Het college moedigt een dynamisch personeelsbeheer aan en bedankt het proac-
tieve werk in dit domein van de gemeentesecretaris en de HR-directrice.  

De overdrachtsuitgaven omvatten dotaties aan de politiezone en het OCMW die met 1,5% stijgen om 
hun essentiële opdrachten te kunnen garanderen.  

De werkingsuitgaven zijn licht gedaald zonder aan kwaliteit te hebben ingeboet.  
 
Al deze inspanningen hebben geleid tot een positief saldo van 5 miljoen euro, waarvan € 2.140.000 

als provisie voor risico's en lasten. Van het resterende bedrag werd 2 miljoen euro overgedragen naar het 
buitengewone reservefonds.  

 
Het buitengewone reservefonds vereist een bijzondere aandacht omdat dit een essentieel middel is 

om het schuldbeheer gezond te houden. Volgens begrotingsramingen zou het theoretische saldo ervan op 31 
december 2018 € 24.788.000 kunnen bedragen. Dit houdt in dat de gemeente 24 miljoen euro kan inzetten 
voor investeringen via eigen fondsen i.p.v. leningen, zoals de groepering van alle gemeentediensten in het 
nieuwe gebouw. Dit voorzichtig beleid resulteert in een stabilisatie en zelfs daling van de schuld omdat de 
globale schuldenmassa dankzij aflossingen in kapitaal verminderd kon worden. 

 



Zoals tijdens de voorgaande jaren zal er opnieuw aandacht besteed worden aan de goede uitrusting 
van sportzalen, scholen, wegen, trottoirs en het zwembad.  

 
Voor de h. Wyngaard is de begroting 2018 van belang omdat er een bilan opgemaakt kan worden 

van de meerderheid vóór de komende gemeenteraadsverkiezingen. Zo blijken de verbintenissen van de 
meerderheid uit 2012 niet altijd overeen te komen met de concrete resultaten. Enkele doelstellingen aan het 
begin van de legislatuur: creatie van een Ukkelse culturele raad, verfraaiing van de Vanderkinderestraat, 
renovatie van de bibliothèque du Centre, bouw van een ondergrondse parking in Ukkel-Centrum, organisatie 
van een jaarlijks feest rond planten en tuinen, een Ukkelse wielerwedstrijd en een daling van de overheids-
schuld met de helft tegen 2018. 

 
Op cultureel vlak zijn de resultaten pover. Een nieuwe verflaag in de bibliothèque du Centre is geen 

renovatie en er zijn nog maar 8 maanden voor het jaarlijks feest en de wielerwedstrijd. De schuld is de 2 laat-
ste jaren wel stabiel gebleven maar de algemene tendens blijft gelden: de schuld is met 30% gestegen. De h. 
Wyngaard erkent dat de lancering van het project U ook vele moeilijkheden meebrengt voor het college. 

 
Mobiliteit is één van de 19 prioriteiten van de meerderheid: vlotter en veiliger verkeer voor elk type 

weggebruiker. De goede wil van de bevoegde schepen wordt geapprecieerd maar de balans is niet bevredi-
gend. Enige vooruitgang op dit vlak is er overigens gekomen door gewestelijke tussenkomsten: inrichting 
Vanderkindereplein, fietsboxen, bypad, fietspad Van Beverlaan, … 

 
Er was ook sprake van de promotie van stadsvernieuwing en ontwikkeling van handelscentra. Met 

uitzondering van de plaatsing van de Alsembergsesteenweg in een zone voor stadsvernieuwing zijn de ove-
rige resultaten maar matig te noemen. 

 
In de beleidsverklaring stond ook een aanmoediging van een evenwichtige stedelijke ontwikkeling, 

met respect voor het groene karakter van de gemeente. Er worden echter soms gebouwen met buitenspo-
rige afmetingen vergund of appartementsgebouwen vlakbij eengezinswoningen. De h. Wyngaard is niet te-
gen stedelijke concentratie maar wenst wel striktere regels.  

 
De h. Wyngaard erkent enkele interessante resultaten van de meerderheid: de positieve evolutie van 

de veiligheidsstatistieken, de uitbouw van het AISU-woningpark, het Natuurplan en de genomen maatrege-
len om overstromingen te bestrijden, zoals in de Sint-Jobsesteenweg.  

 
Ecolo is niet tegen de groepering van alle diensten op één site maar vreest dat dit een negatieve im-

pact zal hebben op de handelaars van Ukkel-centrum. De kosten van deze operatie worden ook erg onder-
schat. In 2014 werd de renovatie geraamd op 9 miljoen maar de renovatie lijkt drie keer meer als voorzien te 
gaan kosten. Om dit te financieren worden allerlei financieringsmaatregelen genomen maar daar kunnen 
vragen bij gesteld worden. Zo werd bijvoorbeeld een terrein in de Linkebeekstraat van de hand gedaan waar 
normaal openbare woningen gebouwd zouden worden. Andere sites (zaal 1180, Van Offelen, …) - vermeld 
als inkomsten in de begroting 2017 - staan niet meer in de begroting 2018 en er is geen enkel budget voor-
zien voor de renovatie hiervan, terwijl deze sites net bijdragen aan de sociale cohesie. Het zijn vooral bur-
gerinitiatieven die de aandacht hierop hebben gevestigd. Ecolo zal waakzaam blijven op dit punt.  

 
De voorzitter heeft aangegeven dat het college het gebouw van het vredegerecht niet van de hand 

zal doen maar het staat wel in de begroting 2018 vermeld onder ontvangsten. Voor Ecolo moet dit belangrijk 
onderdeel van het gemeentelijke patrimonium behouden blijven voor o.a. nabijheidsactiviteiten voor de 
jeugd of activiteiten rond multimedia, duurzame ontwikkeling, innovatie, … 

 
Het ontslag van de h. De Decker heeft enige sereniteit teruggebracht na de turbulente politieke ge-

beurtenissen tijdens deze legislatuur. De beslissing van de nieuwe burgemeester om niet te cumuleren is een 
positief signaal naar de bevolking toe. De publicatie van de vergoedingen van de mandatarissen is eveneens 
een bewijs van goed ethisch bestuur. De h. Wyngaard herinnert eraan dat Ecolo al aan het begin van de le-
gislatuur had gepleit voor een gezamenlijke aanpak meerderheid-oppositie rond zitpenningen in gemeente-
lijke vzw's maar daar heeft het college nog geen gevolg aan gegeven. 



 
De h. Wyngaard is tevreden over de creatie van de jeugdraad en de adviescommissie voor gehandi-

capten, reeds lang een wens van Ecolo, net zoals de burgerinspraak waarmee men net is gestart.  
 
Een positief punt in de buitengewone begroting: restauratie van de Crabbegatweg, de gevel van de 

Ecole des Arts en de Orangerie en de inrichting van voetgangersbruggen aan Verrewinkel en Calevoet. 
 
Ecolo betreurt het gebrek aan inzet rond transversaliteit en genderbudgetting. 
 
Hij bedankt de diensten van de ontvanger voor de opmaak van deze begroting en geeft aan dat Ecolo 

waakzaam en constructief oppositie zal blijven voeren. 
 
Mevr. Verstraeten bedankt de ploeg van de gemeenteontvanger en geeft aan dat deze begroting 

zowel positieve als negatieve elementen bevat.  
 
De stabiele personeelskosten kunnen wijzen op een gezond beheer maar omwille van de continue 

professionalisering werft de gemeente steeds meer hoger opgeleid personeel aan en daalt het aantal lager 
geschoolde ambtenaren. Deze laatsten staan net vaak in voor de eerstelijnsopvang van de Ukkelaars.  

 
Volgens mevr. Verstraeten wordt er te licht over de renovatie van het project U gegaan aangezien de 

raming nu al tot 24 miljoen (oorspronkelijk 18) is gestegen. Ze benadrukt dat het college wel al een grotere 
transparantie in dit domein toont. 

 
Haar partij is helemaal niet overtuigd van de sociale projecten van de meerderheid die meer inte-

resse lijkt te hebben in veiligheid, ook al is dit van groot belang voor de gemeente. 
 
Mevr. Verstraeten wenst eveneens dat de gemeente ook meer inzet op burgerinspraak. 
 
De h. Hublet merkt enkele verschillen op t.o.v. van de vorige begroting maar de begroting 2018 volgt 

dezelfde lijn. Dankzij een gezond beheer van het college is er voor het negende jaar op rij een overschot: in 
deze begroting meer dan 3 miljoen. De uitgaven stijgen met 1,2% en de ontvangsten dalen met 1%. Volgens 
de h. Hublet moet men voorzichtig blijven want er zijn nog belangrijke besparingen nodig. 

 
De voornaamste inkomsten van de gemeente (opcentiemen OV en PB) blijven stabiel maar worden 

laattijdig geïnd, zoals voor de meeste subsidies. De inflatie zal onvermijdelijk leiden tot een hogere intrest-
voet op lange termijn en de professionalisering van het gemeentepersoneel heeft ook zijn kostprijs.  

 
CDH stelt vast dat het college de uitgaven probeert te beheersen maar dat niet op een beslissende 

manier doet. Er moet nagedacht worden over een samensmelting van gelijkaardige diensten om een efficiënt 
beleid te voeren, investeringen beter te beheren en verspillingen te vermijden. 

 
De h. Hublet wenst dat de uitgaven op een duidelijke manier voorgesteld worden: openbare tussen-

komsten, openbare-private tussenkomsten om meer minderbedeelden te bereiken en tussenkosten die en-
kel vanuit de privésector zouden kunnen komen. Dit zou tot meer besparingen kunnen leiden. 

 
De h. Hublet wenst ook meer duidelijkheid over de evolutie van de subsidies aan de gemeentelijke 

vzw's. Indien vzw's betalende activiteiten organiseren, zouden deze moeten kunnen draaien zonder subsidies 
of dotaties. 

 
De h. Hublet is ongerust over de financiële last van het zwembad (jaarlijks € 500.000 werkingssubsi-

dies), onafgezien van de voorziene investeringen in de buitengewone begroting. CDH zou graag eventuele 
samenwerkingen in dit domein zien met het gewest of andere gemeentes. 

 



De hogere schuld is zeker beheersbaar indien dit gerechtvaardigd wordt door investeringen op lange 
termijn, zoals de 24 miljoen voor het project U. CDH feliciteert de ontvanger omdat hij met zijn team de fi-
nanciële opties van elke lening zorgvuldig bekijkt of hiervoor eigen fondsen inzet.  

 
De h. Reynders stelt met genoegen vast dat de gemeente opnieuw een overschot kan behouden, en 

dit ondanks het laagste PB-tarief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verlaging was enkel mogelijk 
dankzij terugkerende overschotten.  

 
De beheersing van de uitgaven heeft geleid tot een verhoging van de dotatie aan de politie en het 

OCMW. Er zouden wel meer samenwerkingen moeten komen tussen de gemeente en het OCMW. De perso-
neelskosten zijn verminderd. 

 
Hij bedankt de inspanningen van de ontvanger inzake het reservefonds omdat dit een onontbeerlijk 

middel is om buitengewone uitgaven te kunnen dekken. 
 
De groepering van de diensten was volgens de h. Reynders noodzakelijk. Er zullen hiervoor enkele 

onroerende eigendommen verkocht worden. 
 
De h. De Bock is tevreden met dit overschot. De beheersbare verhoging van de schuld zou geen pro-

bleem mogen opleveren indien dit gepaard gaat met investeringen. Hierbij dient geprofiteerd te worden van 
de huidige rentevoet zolang die zo laag blijft.  

 
Inzake huisvesting zou men inspiratie kunnen halen in Anderlecht of Schaarbeek. Daar werd het be-

heer van de woningen van de Grondregie toevertrouwd aan een sociaal woonbureau of een openbare vast-
goedmaatschappij. Met het oog op de financiën zou het beheer hiervan aan de efficiëntste operator overge-
dragen kunnen worden (de gemeente blijft wel eigenaar). 

 
Mevr. Fraiteur wil meer verduidelijking over inkomsten en ontvangen in het domein parkeren. 
 
Schepen Biermann antwoordt dat het college niet meer automaten wil plaatsen en het plan ook niet 

zal wijzigen, enkel in geval van parkeerverschuiving. Enkele kleinere wijzigingen zijn mogelijk maar die heb-
ben weinig invloed op de ontvangsten. Bij de uitgaven is er een verhoging van het aantal administratieve 
ambtenaren en stewards voorzien. 


