
 

De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 22 februari 2018  

OCMW - Begroting 2018 - Stemming en besluit 

De h. Cornelis is er trots op vanavond zijn vierde budget van het Ukkelse OCMW voor te stel-
len. 

Eerst wil hij zijn voorganger en politieke vader, de heer Jean-Luc Vanraes, bedanken, zonder 
wie hij hier nooit zou gezeten hebben.  

Hij wenst ook de OCMW-secretaris, de heer Vandenberghen, en het personeel van het 
OCMW te bedanken voor de sterke politieke beleidsnota en de nodige budgetaire inspanningen. 

Het Ukkelse OCMW is een voorbeeld-OCMW : gemiddeld 1.000 leeflonen worden maande-
lijks uitbetaald, meer dan 1.500 hulpgesprekken worden maandelijks gevoerd. In 2017, onder de 
4.964 geholpen personen waren er 1.711 leefloners, hetgeen leidt tot bijna 13.000 notificaties voor 
verleden jaar. Het is een stijging met meer dan 11 % ten opzichte van 2016. 

Het Ukkelse OCMW biedt ook een correct onthaal van de gebruikers met een mogelijke 
begeleiding door een energiecel evenals een huisvestingscel en zelfs een culturele cel.  

Het individueel sociaal integratieproject werd ook tot alle gebruikers uitgebreid. Het brengt 
meer verantwoordelijkheid tot herintegratie voor alle gebruikers. 

Het Ukkelse OCMW heeft ook 46 plaatsen voor politieke vluchtelingen in 5 plaatselijke 
opvanginitiatieven.  

De sociale antenne bevestigt haar rol als sociale begeleider en sociale integrator : 
alfabetiseringcursussen, informaticalessen, burgerateliers, naaiateliers vinden daar plaats.  

De dienst sociale en professionele herinschakeling is ook één van de goede voorbeelden van 
de inspanningen van het OCMW en er is een goeie samenwerking binnen het Ukkelse Huis voor 
Tewerkstelling tussen de diensten van Mevrouw de Schepen Delwart, het  Ukkelse Plaatselijke 
Werkgelegenheidsagentschap (PWA) en Actiris. 

Het gratis voedselverdelingscentrum kent ook een verdere diversificatie van het aanbod 
dankzij nieuwe partners. 

Het kinderenopvangtehuis heeft dankzij een betere ondersteuning de volle capaciteit voor 33 
kinderen kunnen behouden.  

Het terrein op de Moensberg werd ook gevaloriseerd door het verkrijgen van 6 lage-
energiewoningen. 

Onder de komende initiatieven voor 2018 trekt M. Cornelis de aandacht op de fusie en 
integratie van de gemeentelijke thuishulpdiensten, de opstart van een kinderdagverblijf om het zoe-
ken van een baan voor de ouders te vergemakkelijken, de studie voor de bouw van een opvangtehuis 
voor alleenstaande ouders op de Alsembergsite en natuurlijk de harmonisatie en toekomstige fusie 
van de twee rusthuizen op de Nekkersgatsite, waarvoor het Gewest op einde december 2017 de 
bouwvergunning heeft verleend. 

Het OCMW zal ook verdergaan met de modernisering, de rationalisering en de digitalisering 
van zijn sociale en administratieve diensten, waaronder deze van de ontvanger.  

Deze maatregelen kunnen getroffen worden met een budget dat scrupuleus rekening houdt 
met het afgesproken driejaarlijkse groeipad en dus een budgetaire toelage van de gemeente van 
15.952.355 €. 

Het totale budget bedraagt ongeveer 70 miljoen euro, waarvan bijna 50 miljoen voor het 
exploitatiebudget en 20,5 miljoen voor het investeringsbudget.  



M. Cornelis wijst ook op dat het herverdelingsfonds begroot wordt op meer dan 18,5 miljoen 
euro, d.w.z. 2,5 miljoen meer dan de gemeentelijke dotatie.  

De budgetaire inspanningen worden vooral gevonden in de werkingskosten, en dat dus dank-
zij efficientiewinsten.  

Tenslotte wenst M. Cornelis mee te geven dat het OCMW op de socio-professionele 
inschakeling blijft inzetten want het budget daarvoor kent een stijging van meer dan 5 %, waardoor 
het OCMW zich tenvolle inschrijft op de uitbreiding van de gewestelijke enveloppe voor « artikel 
60 ». De herinschakeling door arbeid is inderdaad de beste garantie om uit de structurele armoede te 
geraken. 

 
De h. Wyngaard herinnert eraan dat het OCMW een essentiële rol speelt voor Ecolo. Hij be-

dankt de h. Cornelis voor de gedetailleerde documenten die werden overgemaakt. Hij is echter be-
zorgd over de verarming van de Ukkelse bevolking, ook al is dit niet van dezelfde orde die vastgesteld 
wordt in andere Brusselse gemeentes. Ecolo zal zich onthouden bij de stemming over deze begroting. 

 
Hij vraagt waarom het bureau van het OCMW nog steeds niet is samengekomen? Wat is de 

huidige toestand van de ontvangsten, vooral inzake oninvorderbare bedragen? Wat is de planning 
voor de fusie van rusthuizen nu er een vergunning werd uitgereikt? 

 
Schepen Delwart is van mening dat een teveel aan vergaderingen de efficiëntie benadeelt, te 

meer omdat alle punten al behandeld werden door het OCMW-raad. 
  
In maart zijn er vergaderingen gepland om de concrete uitvoering van dit project te organise-

ren, zoals de mobiliteit van het personeel van de rusthuizen. Consultancybureau Capgemini heeft 
een audit van de ontvangsten uitgevoerd en zal de nodige bijstand verlenen bij de reorganisatie van 
deze dienst. Er is geen vrees inzake het beheer van de oninvorderbare ontvangsten aangezien alles in 
het werk gesteld wordt om de mobiliteit en de beschikbaarheid van de dienst van de ontvangsten 
van het OCMW te garanderen. Dit werd reeds meerdere malen besproken tijdens de OCMW-raad. 
Het OCMW is bovendien een instelling die - veel meer dan gelijk welke andere instelling - te maken 
krijgt met burgers die problemen ondervinden om hun schulden af te betalen. 

 
De h. Cornelis is niet tegen een vergadering van het vast bureau van het OCMW. Van zodra 

er een vraag komt, zal hij dit plannen. 
 
De h. De Bock bedankt de voorzitter, de secretaris en de leden van de OCMW-raad voor de 

uitgevoerde besparingen en rationalisering van de werking. 
 
Mevr. Dupuis geeft aan dat de PS de OCMW-begroting vanuit de oppositie zal goedkeuren. 
 
De voorzitter feliciteert de schepen van Sociale Actie, de voorzitter, de secretaris en het be-

stuur van het OCMW voor de geleverde inspanningen want het OCMW blijft een fundamentele 
instelling van de gemeente. 

Punt goedgekeurd door de meerderheid en de PS. Onthouding van Ecolo. 
 

Geplande hergroepering van de thuishulpdiensten OCMW/gemeente.- Voorstelling en goedkeuring 

van de juridische aspecten inzake de overdracht van het gemeentepersoneel. 

Er werd beslist om twee gelijkaardige diensten binnen de gemeente en het OCMW te hergroeperen 

om met één groter thuishulpteam het Ukkelse grondgebied te kunnen bedienen. 

 

Bij de oppositie wou Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) weten hoeveel er op korte termijn be-

spaard zal kunnen worden en of er nog dergelijke hergroeperingen gepland zijn. Volgens schepen van 



Sociale Actie Valentine Delwart (MR) is er geen besparing qua personeel maar is het de bedoeling om 

een degelijke dienst aan te kunnen bieden aan personen die thuis willen blijven wonen, erg belang-

rijk omwille van de stijgende levensverwachting. 

Nog bij de oppositie stelde Françoise Dupuis (PS) vragen bij de heropstart van deze dienst. Volgens 

de schepen wordt de dienst volledig herbekeken. Er komen ook controle- en evaluatieprocedures. De 

gemeente blijft als toezichthoudende overheid nog steeds inspraak hebben in OCMW-beslissingen. 

 

Bij de meerderheid vindt Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) dat deze hergroepering de goede 

kant uit gaat. Hij verwijst naar een gelijkaardige geplande fusie (tehuizen Brugmann en Neckersgat). 

Volgens de schepen is dit een pilootproject dat als leidraad zal dienen voor andere hergroeperingen. 

 

Punt goedgekeurd door de meerderheid en de oppositie, met uitzondering van een onthouding van 

Françoise Dupuis (PS). 
 

Eveneens op de agenda:  

Gift van een herdenkingsmedaille ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de Société Guy d-
Arezzo, wijziging van het driejarig investeringsprogramma 2016-2018 inzake de toekenning van subsi-
dies voor de aanmoediging van investeringen in het algemeen belang, bijzondere subsidie aan 
gemeentes voor personen in sociale moeilijkheden te helpen, … 


