De belangrijke punten van de gemeenteraad van maandag 14 januari 2019
Uitreiking van de Burgerschapsprijs aan het collectief Open Free Go d'Uccle en vzw Tom, Scott &
Compagnie
Open Free Go d'Uccle (levensmiddelen uitdelen aan minderbedeelden) en vzw Tom, Scott &
Compagnie (sociale integratie van personen met een verstandelijke handicap) hebben de
Burgerschapsprijs gekregen als hulde aan mensen die zich dagelijks discreet en met grote moed
inzetten voor zaken die bijdragen tot het welzijn en de solidariteit binnen de gemeente versterken.
Volgens burgemeester Boris Dilliès (MR) is dit heel bijzonder en krachtig moment om deze prijs uit te
reiken, waarmee het hele gemeentebestuur zijn trots wil tonen dat het kan rekenen op mensen die
zich belangeloos inzetten voor onze gemeente. Schepen van Sociale Actie François Lambert-Limbosch
(Ecolo) benadrukte het belang voor een gemeente van verenigingen en burgerinitiatieven die zich
inzetten voor solidariteit, overgang, cultuur en innovatie en zij moeten gesteund worden. Sandra
Wauquaire, initiatiefneemster van Open Free Go, bedankte de gemeente voor haar geloof in dit
project, evenals alle vrijwilligers die er elke dag werken. Laurence Gourgue-Roelandt,
initiatiefneemster van vzw Tom, Scott & Compagnie, zei zeer ontroerd te zijn om deze prijs in
ontvangst te nemen, die zij opdraagt aan al deze kinderen en volwassenen die ook het recht hebben
om te werken.
Toekenning van de titel van ereburger van Ukkel aan de 5 spelers van het nationale hockeyteam
mannen, de Red Lions, wereldkampioen: Cédric Charlier, Simon Gougnard, Victor Wegnez,
Augustin Meurmans en Tom Boon
Na dit geweldige resultaat vond het college het gepast om de titel van ereburger toe te kennen aan
4 spelers die in Ukkel spelen en aan 1 speler die in Ukkel woont. Volgens burgemeester Boris Dilliès
(MR) is het gebruikelijk om slechts één titel toe te kennen maar gezien de historische prestatie leek
het gepast om er vijf uit te reiken. Hoewel de volledige oppositie dit initiatief steunt, wilden ze weten
waarom de keuze slechts op 5 spelers was gevallen en niet op het hele team. Het is een grote
primeur voor de gemeente Ukkel om sporters te belonen en alle spelers van het team zullen vroeg of
laat doorstromen naar de eliteclubs van Ukkel, aldus Bernard Hayette (fractieleider PS). De prestatie
van het team is een goed voorbeeld van wat er in België kan worden gedaan als er wordt
samengewerkt, aldus Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant). Het is vrij zeldzaam om zoveel jonge
mensen te zien schitteren in de wereldkampioenschappen van een sport die nog grotendeels
amateur is. Het is een mooie gelegenheid om hulde te brengen aan het hele team, aldus Emmanuel
De Bock (fractieleider DéFI). Boris Dilliès legde uit dat het college consequent had willen zijn bij de
keuze van de billijke criteria: de band met een club in Ukkel of in Ukkel gedomicilieerd zijn. Het team
werd tijdens het laatste sportgala al tot team van het jaar uitgeroepen en de gemeente Waterloo zal

de titel van ereburger toekennen aan Gauthier Boccard, de enige speler die in Waterloo woont, aldus
Jérôme Toussaint (MR) die nog wijst op de uitzonderlijke prestaties van spelers die voor het
merendeel geen profspelers zijn. Ze moeten veel opofferingen doen en studie, soms een baan en een
gezinsleven combineren. Serge Minet (Ecolo) wees er ook op dat hockey de verdienste heeft dat het
ook jongeren met een handicap samenbrengt. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
OCMW - Rekening voor het dienstjaar 2017 - Goedkeuring
De gemeenteraadsleden moesten zich uitspreken over de rekeningen van het OCMW voor het
dienstjaar 2017. Bij de oppositie wees Marc Cools (fractieleider Uccle en Avant) op de
onleesbaarheid van de vereiste juridische vorm waarin de rekeningen worden gepresenteerd en
stelde hij derhalve voor meer financiële gegevens op te nemen in het jaarverslag, aangezien dit niet
aan dezelfde beperkingen is onderworpen. Dit zou het gemakkelijker maken om te begrijpen wat er
op het spel staat voor het OCMW en om inzicht te krijgen in de financiële ontwikkelingen,
bijvoorbeeld op het gebied van personeel of sociale bijstand, die aanzienlijk toenemen. Jean-Luc
Vanraes (Open VLD) legde uit dat het jaarverslag altijd zo volledig mogelijk is en dat het, activiteit per
activiteit, details geeft met cijfers, het aantal werknemers en de evolutie van het personeelsbestand.
Marc Cools wees ook op het tekort van de twee tehuizen en de noodzaak om schulden aan het
OCMW zo snel mogelijk in te vorderen om elke toekomstige tussenkomst van de gemeente te
vermijden. Jean-Luc Vanraes geeft aan dat het OCMW met de toegekende middelen een maximale
sociale rentabiliteit nastreeft en dat het OCMW in het kader van de tehuizen een reële rol speelt op
het vlak van solidariteit. De kosten van een home zijn heel vaak hoger dan het bedrag dat wordt
teruggevorderd of betaald. En het feit dat de twee tehuizen worden samengevoegd zal niet
betekenen dat we van de ene dag op de andere zonder één euro verlies zullen uitkomen. Emmanuel
De Bock (fractieleider DéFI) wees erop dat het aantal personen afhankelijk van het OCMW de laatste
6 jaar met 30% is toegenomen en hij benadrukte het belang om dit cijfer terug te dringen. Er zijn
nieuwe initiatieven nodig om te voorkomen dat mensen 80% van hun leefloon alleen al aan
huisvesting uitgeven en om ervoor te zorgen dat deze uitsluiting van de werkloosheid door de
federale regering voor 100% wordt gecompenseerd, zoals was aangekondigd. Emmanuel De Bock
wees er ook op dat moet worden nagedacht over de verschillende opties om het comfort van de
woningen te verbeteren en zo een bezettingsgraad van 100% te bereiken, met een voorkeur voor
hergroepering of bouw van een nieuw of derde home. OCMW-voorzitter Stefan Cornelis (Open VLD)
zei dat het OCMW het tekort van de twee tehuizen in de gaten houdt. Een comité komt verschillende
keren per jaar bijeen om de bezettingsgraad van de woningen te controleren. Bij de meerderheid
bevestigde Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) de wens van zijn fractie om de fusie van de twee
tehuizen te realiseren. Dit zal nieuwe perspectieven bieden, met name wat betreft de begroting voor
zowel de sociale bijstand als de gemeentefinanciën. Diane Culer (fractieleider MR) constateerde dat
de uitgaven beter onder controle waren en dat het beheer steeds strenger werd. Ze heeft ook de
omvang van de talrijke OCMW-diensten van Ukkel laten zien: sociale coördinatie, schuldpreventie en
-bemiddeling, sociale wijkdienst, culturele partnerschappen, juridisch advies, Promojob-dienst en
voedselhulp en zijn distributiecentrum. Het OCMW is onmisbaar voor de meest kwetsbare bevolking
in Ukkel, een bevolking die met 4% is toegenomen in vergelijking met 2016. Schepen van Toezicht op
het OCMW François Lambert-Limbosch (Ecolo) sloot af met de opmerking dat de gemeente een
bevolking heeft die in een precaire situatie verkeert of dreigt te verkeren en dat hier veel aandacht
aan moet worden besteed. De behoeften exploderen of nemen toe, zoals het geval is voor senioren
en er zijn nog veel dingen te doen naast wat al bestaat. Het punt werd goedgekeurd.

