BUDGET 2017
VERKLARING VAN HET ALGEMEEN BELEID
Beste mijnheer de Voorzitter,
Beste mijnheer de Burgemeester,
Geachte Schepenen,
Geachte Leden van de Raad,
Alvorens over te gaan tot de bespreking van het budget 2017, wens ik alle leden van
de meerderheid van onze Raad voor Maatschappelijk Welzijn te bedanken voor hun
steun, alsook de administratie van het OCMW die alles in werking heeft gesteld om u
vanavond het budget voor te stellen.
Dankzij de goede wil van alle betrokkenen, mag ik u fier een budget voorstellen dat
in evenwicht is en dat ons OCMW de mogelijkheid zal geven om haar sociaal werk
binnen onze gemeente te vervullen.
En meer zelfs, want in nauwe samenwerking met onze Burgemeester, houdt het
budget, dat ik u vanavond voorleg ter goedkeuring, rekening met een gemeentelijke
tussenkomst ter waarde van 10.411.240,89 €, wat een verhoging betekent van 1,5%
vergeleken met het initiële budget van 2016 en wat bovendien een bedrag inhoudt
dat 38.417,36€ lager ligt dan het interventieplafond dat werd opgenomen in het
meerjarenplan 2016-2018. Dit geeft de strikte begrotingsdiscipline en het gedegen
werk weer dat we hebben verricht.
Om tot dit resultaat te komen, werd de indexatie van de werkingskosten zoveel
mogelijk verminderd.
In sommige gevallen moesten we de kredieten wel verhogen, zoals bijvoorbeeld voor
de informaticakosten die werden verhoogd met een bedrag van 31.738€.
De kredieten, die voorzien waren om de sociale prestaties te dekken werden
aangepast in functie van de vastgestelde tendensen.
We bedoelen hiermee een lichte verhoging van 1,17% van het leefloon, wat een
lichte verhoging teweeg brengt van de federale inkomsten, meer bepaald in het
kader van geïndividualiseerde projecten van maatschappelijke integratie, wat de
impact op de gemeentelijke dotatie voor deze post verminderd.
Algemeen, rekening houdend met het geheel van inkomsten en uitgaven, verhoogt
de kost van de maatschappelijke hulpverlening in 2017 met 172.367,93 €, of 1,04 %
in vergelijking met het budget van 2016.
Deze cijfers houden rekening met de toegestane hulp aan de gezinnen in hun kosten
voor culturele activiteiten, schoolse- en buitenschoolse activiteiten.
De enveloppe voor de aanwerving van artikel 60’ers blijft heel ambitieus aangezien
ze een aanwerving voorziet voor 180 plaatsen. Dit is net iets meer dan de quota die
wordt voorzien door de regionale enveloppe.

Het paradepaardje van dit budget 2017 is zonder tegenspraak de opening van een
nieuw dagcentrum voor senioren in de lokalen van de vroegere Park Residentie,
rechtover het Garcetpark. Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de aankoop van
het gebouw door de Jetse Haard, die de woningen op de verdiepingen beheert.
De doelstelling van het dagcentrum is het aanbieden van kwalitatieve en
gemoedelijke activiteiten ter bestrijding van het isolement van oudere personen. In
dezelfde lokalen komt ook een algemeen informatiepunt voor alle senioren van de
gemeente.
Dit project wordt gebudgetteerd voor een bedrag van 93.000 €, dat de
werkingskosten en het personeel omvat, en de geplande inkomsten van 60.000 € via
een subsidie van de GGC.
Naast dit nieuw project, voorziet het budget 2017 ook de continuïteit van lopende
projecten, zoals:
 Een tussenkomst in de uitbatingskosten van de solidaire kruidenier CABA Jette
voor een jaarlijks bedrag van 70.000€
 Het project KIS&Write, dat onze brieven aan de cliënten herschrijft in een
duidelijke en eenvoudige taal, voor een bedrag van 6.000€ dat een opleiding
voorziet in klare taal voor alle sociaal assistenten.
 De professionele opleidingen voor de cliënten van het OCMW: 40.000€ waarvan
10.000€ voor specifieke opleidingen bedoeld voor de artikel 60’ers.
 De projectoproep ter bestemming van een Jets gemeenschapsnetwerk voor een
bedrag van 15.000€
Voor het personeel, voorziet het budget 2017 een netto verhoging van 2,74%,
rekening houdend met onderstaande variaties:
 Een verhoging veroorzaakt door de toepassing van het bezoldigingstatuut ter
waarde van 147.081,40 €.
 De loonsindexatie op basis van een overschrijding van de spilindex in de maand
augustus 2017, met een financiële kost van 368.919,19 € in vergelijking met het
budget 2016.
 Het creëren van nieuwe jobs, die bijna volledig gesubsidieerd zijn:
 Een voltijdse coördinator niveau A, voor het project Agenda 21, die begin
januari jongstleden is opgestart en waarvoor het OCMW van Jette een
subsidie heeft ontvangen van het Leefmilieu Brussel.

 De aanwerving van 3 voltijdse sociaal assistenten niveau B voor de sociale
dienst, waarvan twee in het kader van het Geïndividualiseerde Project van
Maatschappelijke Integratie dankzij de federale subsidies.
De derde wordt gedekt door een MARIBEL subsidie en zal tewerkgesteld
worden voor de opvolging van medische zorgen.
 Voor het rusthuis : de aanwerving van 1 voltijds gediplomeerde verpleegster
door middel van de MARIBELL subsidie
 In het kader van het dagcentrum : een halftijdse coördinator niveau A en een
voltijdse animator niveau B, gedekt door de subsidies van de GGC
 Ten slotte, een halftijdse administratieve medewerker niveau C
U merkt dat, behalve de laatste halftijdse functie, alle nieuwe functies worden gedekt
door een subsidie.
Hier bovenop worden de kredieten toegekend voor opleidingen van het personeel ter
waarde van 47.271 €.
Om te eindigen met de investeringen, hebben we de grootste post die uiteraard de
volledige verbouwing van het onthaal van het OCMW is met de toevoeging van een
nieuwe oppervlakte voor burelen op de verdiepingen. Bij deze werken voorziet men
ook de renovatie van de verwarming en ventilatie alsook het plaatsen van containers
voor het onthaal gedurende de werken, voor een totaal bedrag van 741.215,02€ dat
zal worden gefinancierd met een lening.
De overlegcommissie heeft anoniem een gunstig advies gegeven aan dit project, nu
verwachten we in de komende dagen de stedenbouwkundige vergunning om de
werken volgende lente aan te vangen.
Het OCMW van Jette zal gedurende het jaar 2017 aan de bevolking de
maatschappelijk hulp blijven verlenen die het nodig heeft door te blijven innoveren en
gelijktijdig ook goede arbeidsomstandigheden aan zijn personeel garanderen.
Bedankt voor uw aandacht, ik ben nu bereid om uw vragen te beantwoorden.

Brigitte De Pauw
Voorzitter van het OCMW van JETTE

