
 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 30 januari 2020 

 

Alvorens de agenda aan te vatten en op voorstel van de PS vroeg burgemeester Boris Dilliès (MR) een 

minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust. 

  

De raadsleden moesten zich uitspreken over de begrotingen van het OCMW en de gemeente voor 

het begrotingsjaar 2020. De gemeenteontvanger, de voorzitter en de algemene secretaris van het 

OCMW en het OCMW-bestuur en zijn diensten werden door alle fracties bedankt voor de grote 

inspanningen die werden gerealiseerd. Er waren enkele opmerkingen en reacties over de begroting. 

 

OCMW - Begroting 2020 

De OCMW-begroting voorziet ontvangsten voor € 51.356.000 uit exploitatie en € 24.238.000 uit 

investering. OCMW-voorzitter Stefan Cornelis (Open VLD) heeft eraan herinnerd dat het OCMW, het 

laatste sociale veiligheidsnet, een antwoord moet bieden op de basisbehoeftes van de begunstigden 

maar hen ook moet helpen om er terug bovenop te komen. Meer dan 6.000 personen doen op een 

of andere manier een beroep op het OCMW dat zijn gebruikers op alle vlakken moet blijven 

ondersteunen. Dankzij de gemeentelijke dotatie (€ 16.848.783,95) kan het OCMW talrijke diensten 

blijven aanbieden aan de bevolking zoals PromoJob (socio-professionele herintegratie), een 

computerruimte, de cellen Energie, Huisvesting en Cultuur, de sociale antenne, seniorenhulp, opvang 

van vluchtelingen, rusthuizen, een kindertehuis, voedselbedeling … In 2020 is o.a. het volgende 

gepland: verbetering, rationalisering en digitalisering van de administratieve en sociale diensten, de 

zoektocht naar een bemiddelaar, de recuperatie van schuldvorderingen en de schoonmaak van de 

rekeningen om oninvorderbaarheden te elimineren en de studie rond het nieuwe rusthuis op het 

Neckersgatdomein. Volgens Stephan Cornelis zal dit project voldoen aan de huidige normen en aan 

de huidige vraag. De opdracht zal in 2020 toegekend worden en de eerste steen zou in 2021 gelegd 

worden. De twee rusthuizen zullen ook fuseren, wat een grote uitdaging is voor deze legislatuur. 

 

Bij de oppositie wees Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) op het sociale belang van het OCMW 

en het feit dat er ook in Ukkel armoede is. In Ukkel leeft bijna 1 op 6 in een precaire situatie. 

Hij is ook bezorgd over het gecumuleerde tekort van de beide rusthuizen dat twee miljoen euro zal 

overstijgen. Hij wenst dat het nieuwe rusthuis snel gebouwd zou worden. Zijn de bestekken hiervoor 

al klaar? Het zou niet onlogisch zijn de goederen te verkopen wanneer er grote investeringen werden 

uitgevoerd. Jean-Luc Vanraes (Open VLD) gaf aan dat dit erg ambitieus project onontbeerlijk was 

voor de gemeente, vooral voor personen met psychodegeneratieve aandoeningen. Een OCMW moet 

steeds kwalitatieve diensten aanbieden aan de bewoners die anderen niet aanbieden, ook al brengt 

dit verliezen met zich mee. Volgens Stefan Cornelis wordt er gewerkt aan de finalisatie van het 

ontwerp van het nieuwe rusthuis om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan. Het gecumuleerde 

tekort was dit jaar ook te wijten aan de herfacturering van artikels 60 die in beide rusthuizen werken. 

Vroeger werden artikels 60 opgenomen onder de post socio-professionele herintegratie. 



Marc Cools wees op het belang om artikels 60 in bedrijven te plaatsen waar ze grote kansen hebben 

om te mogen blijven. Uccle En Avant is in het algemeen tevreden over de begroting maar zal zich 

onthouden bij de stemming omdat er enkele punten van vrees zijn voor de toekomst van het OCMW.  

 

De PS steunt de positieve elementen zoals de verhoging van de gemeentelijke schuld en de 

samenwerkingen tussen het OCMW en de gemeente die de goeie richting uitgaan. Bernard Hayette 

(fractieleider) betreurde het echter dat de OCMW-projecten in een status quo blijven terwijl er 

nieuwe sociale vragen zijn die nieuwe initiatieven impliceren. Deze beweringen zorgden voor grote 

verwondering bij Stefan Cornelis, gelet op het aantal diensten die het OCMW aanbiedt en de 

geplande projecten. 

Net zoals Uccle En Avant was de PS-fractieleider ontgoocheld over het percentage van het bedrag 

van de uitgaven bestemd voor herverdeling. Dit percentage moet dringend verhoogd worden via 

herstructurering of beperking van uitgaven. De PS zal aldus tegen deze begroting stemmen. 

Nog bij de oppositie vroeg Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) of de middelen die de gemeente 

aanwendt overeenkomen met het sociale antwoord dat de gemeente moet bieden. Men moet 

bekijken of er binnen twee jaar meer of minder armoede is en of de vastgelegde doelstellingen 

bereikt werden, i.p.v. automatische indexeringen van dotaties door te voeren. 

 

Schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) benadrukte dat de gemeentelijke dotatie aan het 

OCMW meer dan 4% is (waarvan 1% verbonden aan een overdracht) om een antwoord te bieden op 

de OCMW-noden. Deze werden geanalyseerd op basis van de volgende elementen: de bijkomende 

last door de herverdeling en het sociale beheer, de invoering van maaltijdcheques en de fusie van de 

gezinshulpdiensten. Inzake rationalisering vroeg Emmanuel De Bock of schaalbesparing mogelijk is 

door een aantal bevoegdheden te verdelen onder de gemeente en het OCMW. Stefan Cornelis 

antwoordde hierop dat hier reeds aan gewerkt wordt, meer bepaald de synergie op het vlak van 

gezinshulp.  

 

Bij de meerderheid bevestigde Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) dat zijn fractie deze begroting 

steunt en dat er altijd voldoende middelen vrijgemaakt zullen worden voor de ondersteuning van de 

allerzwaksten. Hij had het ook over de vastgelegde uitgaven voor het nieuwe rusthuis die dus niet in 

andere solidariteitsactie gestoken kunnen worden. Er moet momenteel nagedacht worden over 

andere solidariteitsacties. 

Burgemeester Boris Dilliès (MR) besloot dat Ukkel niemand aan zijn lot wou overlaten. De gemeente 

voert een strikt begrotingsbeleid met garanties voor een echte sociale rechtvaardigheid. Het beleid 

van het OCMW is zowel strikt als menselijk. 

De begroting werd goedgekeurd met 30 stemmen voor, 7 tegen en 3 onthoudingen (stemmen per 

handopsteking). 

 

Gemeentebegroting voor het begrotingsjaar 2020 

De begroting 2020 is op nieuw in evenwicht: ontvangsten € 158.527.991,28 en uitgaven 

€ 154.717.333,23. Er is een overschot van € 3.810.658,05. Het gecumuleerde overschot bedraagt 

€ 19.492.374,14. Overeenkomstig de algemene beleidsverklaring werden de volgende richtlijnen 

gevolgd voor de opmaak van deze ambitieuze en realistische begroting: beheer van uitgaven en 

schulden, versterking van de sociale cohesie en de veiligheid, bijzondere aandacht voor onderwijs, 

behoud van de kwalitatieve diensten voor de bevolking, geen nieuwe belastingen, nog steeds de 



laatste PB in het Brusselse gewest en ook een dynamisch HR-beleid met toekenning van 

maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel. Volgens burgemeester Boris Dilliès komt dit resultaat 

er door inspanningen van de Ukkelse bevolking en door een strikt en ambitieus beleid waardoor er 

creativiteit en innovatie aan de dag gelegd kan worden zonder zich over te leveren aan buitensporige 

projecten. 

Deze begroting is het resultaat van een lang proces. Schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) 

verklaart dat de hogere personeelskomsten te wijten zijn aan loonindexering, pensioenlasten, de 

invoering van maaltijdcheques, de psychologische begeleiding van werknemers bij de verhuizing en 

meer opleidingen. De echte rijkdom van de gemeente wordt gevormd door deze ambtenaren die in 

contact staan met de bevolking en die zich ook moeten aanpassen aan de evolutie. Er zijn ook talrijke 

grootschalige projecten zoals het nieuwe administratieve centrum, de herinrichting van het 

gemeentehuis en de gebouwen in de Auguste Dansestraat 25, de uitbreiding van het 

kinderdagverblijf Chat en de renovatie van wegen, scholen en sportcomplexen. De buitengewone 

begroting zorgt voor het behoud van het gemeentelijk patrimonium.  

Bij de oppositie vond Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) dat deze begroting maak flauw 

smaakt. Hij maakt zich zorgen over de omvang van de buitengewone begroting en het gebrek aan 

sociaal belang inzake huisvesting, het gebrek aan een beleid rond stadsvernieuwing en de 

afwezigheid van premies voor isolatie of ter gedeeltelijke compensatie van de stijging van de OV. De 

verhoging van de personeelskosten is ook het resultaat van toekomstige verbintenissen. Er komen 

nieuwe posten bij om te voldoen aan nieuwe noden. Valentine Delwart gaf aan dat een twintigtal 

aanwervingen werden uitgevoerd op basis van wettelijke verplichtingen en dat het college bepaalde 

diensten wou versterken. Bij een vertrek van een werknemer wordt steeds nagegaan of hij al dan 

niet vervangen moet worden, rekening houdend met factoren zoals stress en werklast. Hans Van de 

Cauter wees op de verhoging van de schuld die stijgt van € 116 miljoen naar € 137 miljoen. Als dit 

verbonden is aan het nieuwe centrum, wil hij graag een globaal beeld van de kostprijs van dit project 

krijgen. Volgens Valentine Delwart wordt er veel aandacht besteed aan de schuld en is deze op 

heden niet problematisch. De leningen voor het nieuwe centrum zullen afgesloten worden tegen 

interessante tarieven en dit zal op het beste moment gebeuren. Volgens Uccle En Avant is niet alles 

in deze begroting slecht maar is er weinig nieuwe ambitie. De fractie zal daarom tegen deze 

begroting stemmen. 

De PS vermeldde de positieve elementen zoals meer budget voor internationale solidariteit, de 

openbare orde en veiligheid, jeugd, cultuur en ontspanning. Bernard Hayette (fractieleider) vond 

deze begroting toch kleurloos, geen vernieuwende en innovatieve begroting. Hij verwees ook naar de 

gemeentelijke schuld, de investeringen voor het nieuwe centrum, de verhoging van ontvangsten 

verbonden aan belastingen en de uitgaven voor veiligheid en sociale hulp. Minder personeelsbudget 

voor senioren, minder werkingsbudget, meer dossiers die bij het OCMW ingediend worden … de 

gemeente zorgt niet voor sociale bescherming en dat blijkt uit deze begroting. De PS zal aldus tegen 

stemmen. 

Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) vond dat deze begroting erg voorzichtig is maar toch beperkt. 

Hij vroeg of de gemeentelijke schuld beheerst wordt en waarom de schuldlast was verminderd. 

Kwam dit door enkele bedragen die niet geboekt werden in 2018? Zullen de leningen voor de 

buitengewone programma's 2018 en 2019 met een waarde van € 40 miljoen de schuldlast doen 



stijgen van 8,5% tot 10%?". Valentine Delwart gaf aan dat, om tot het bedrag van € 40 miljoen te 

komen, alle buitengewone budgetten 2018 en 2019 voor 100% aangewend zouden moeten worden 

en dit gebeurt nooit. We zullen nooit een dergelijke schuld krijgen maar er zijn projecten die zeker 

niet in 2020 voltooid zullen zijn maar die nu wel ingeschreven moeten worden om ze binnen een 

redelijke termijn uit te kunnen voeren. Sinds 4 jaar gebruikt de gemeente voornamelijk eigen 

fondsen voor projecten, de reden waarom het reservefonds systematisch werd aangevuld. 

Emmanuel De Bock, die begrijpt dat er in personeel en opleiding geïnvesteerd moet worden, vroeg 

het college om aandacht te besteden aan de personeelslasten die op 10 jaar tijd gestegen zijn van 

51-52% tot 55,3%. Zijn fractie zal tegen stemmen om de volgende reden. De gemeente doet niet wat 

Schaarbeek heeft gedaan, namelijk een deel van de taksshift gebruiken voor een premie Be Home 

voor de eigenaars die hun goed bezetten. Een premie ter compensatie van de verhoging van de OV, 

ten bate van bijvoorbeeld gepensioneerden die niet konden genieten van de verlaging van de PB. 

Valentine Delwart deelde deze analyse maar gaf toch aan dat de toestand van de gepensioneerden 

werd opgenomen in een reglement dat hen recht gaf op een premie.  

Bij de meerderheid zei Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) dat een begroting een verzameling van 

verbintenissen omvat om zaken uit te voeren ten bate van de Ukkelse bevolking en de begroting 

beantwoordt aan de verwachtingen van zijn fractie op sociaal, economie en milieuvlak. Een budget 

voor gelijke kansen en gendergelijkheid, internationale solidariteit, vernieuwende oplossingen voor 

een betere mobiliteit voor iedereen en geen nieuwe belastingen. De schulden moeten steeds 

opgevolgd worden en mogen niet blijven stijgen. Elk plaatselijk bestuur van het land krijgt met dit 

probleem te maken. Volgens Cédric Norré (PAS) heeft de federale regering een echte 

verantwoordelijkheid in dit dossier. De regering moet erop gewezen worden te handelen omdat dit 

niet houdbaar zal zijn in de komende jaren.  

Céline Fremault (fractieleider cdH) had lof voor de geleverde inspanningen en vermeldde de opvang 

van kleine kinderen, de verhoging van het budget voor de politiezone, de creatie van een 

fietsbrigade, de verlaging van de belasting op kantooroppervlakten, de beslissingen inzake het 

gemeentepersoneel en de transparantie met betrekking tot elementen zoals het wagenpark of 

correspondentiekosten die in de toekomst aandacht opgevolgd moeten worden. Ze wees ook op de 

mogelijkheid voor de gemeente om in het kader van de opmaak van de begroting samen te werken 

met andere entiteiten (oproepen tot projecten of subsidies van hogere overheden). 

Volgen Diane Culer (fractieleider MR) voldoet deze begroting aan de liberale waarden: gezond en 

strikt beheer van overheidsgelden, behoedzame fiscaliteit, veiligheid, onderwijs en het sociale luik. 

Ze verwees naar talrijke belangrijke punten in deze begroting: nieuwe uitgaven ten bate van het 

welzijn van het gemeentepersoneel, hogere dotatie voor de politiezone ten bate van de veiligheid, 

ondersteuning van handelaars, investeringen rond reinheid en scholen, hogere OCMW-dotatie, 

verdubbeling van de SWU-dotatie en de opwaardering van gemeentebouwen die verkocht zullen 

worden op het moment van de verhuizing van het bestuur. Goed beheer is prioritair. Het gaat erom 

niet minder uit te geven maar beter en efficiënt uit te geven. De gemeente moet voldoen aan de 

economische en sociale noden van de bevolking en de evolutie hiervan opvolgen, met een bijzondere 

aandacht voor de minder begunstigde burgers. Marc Cools gaf in verband met de SWU-dotatie aan 

dat de verhoging, hoewel nodig, dient om een put te vullen en niet om het woningaanbod te 

verhogen. Er moet nagedacht worden over de huisvestingsnoden. 



De meerderheid besloot met een tussenkomst van Jean-Luc Vanraes (Open VLD) die het idee aangaf 

om na te gaan of er een antwoord was gegeven op de verschillende elementen die het 

gemeentebeleid bepalen. Hij was wat ontgoocheld over het feit dat de oppositie niet van de 

gelegenheid gebruik had gemaakt om nieuwe ideeën voor te stellen. Dit is ook de rol van de 

oppositie. Valentine Delwart bedankte elke fractie voor het debat. De begroting werd goedgekeurd 

met 28 stemmen voor, 8 tegen 1 onthouding (naamstem).  


