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Verontschuldigd

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Raad
 

Gérardine Bastin, Voorzitster ;
Khalid El Jaidi El Qazouy, Marc Dumont, Tania Dekens, Anna Rabatti, Pascal Paul Duquesne,
Aicha Daoudi, Pascal Verheye, Maria Etelvina Delgado Fernandez, Didier-Charles van Merris,
Natalie Rasson, Leden ;
Pascal Debouvere, Medewerker/Medewerkster ;
Didier Rozen, Tijdelijk Secretaris-Generaal.

 
Nathalie Tielens, Ibrahim El Ouakili, Leden.

Zitting van 23.02.23

#Onderwerp : Begroting 2023 #

DE RAAD,
 
Gelet op de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de O.C.M.W. en in het bijzonder de artikels 88, § 1 en
112bis;
 
Gelet op het besluit van 26.10.1995 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de O.C.M.W. van het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
 
Gelet op de omzendbrief van de Commissie van het Verenigd College van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 29.05.2019 betreffende de overmaking van de akten van de O.C.M.W.’s aan het Verenigd
College met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht;
 
Gelet op het voorontwerp van de begroting 2023 opgemaakt door Mijnheer ROZEN Didier, Tijdelijk
Secretaris-Generaal, en op 25.01.2023 aan het Vast Bureau voorgesteld;
 
Gelet op het ontwerp van de begroting 2023 die sindsdien gewenst is ;
 
Gelet op het gunstig advies van het Directiecomité op het ontwerp van de begroting 2023 onder voorbehoud
van de volgende opmerkingen;

Mijnheer LAMBREMONT Nils gaat niet akkoord met de verkoop van de gebouwen met als doel de
opbrengst te gebruiken om de schuld te financieren en niet om andere investeringen te financieren. In
2024 zullen er geen financiële middelen meer zijn. Mijnheer ROZEN Didier verduidelijkt dat er
structurele oplossingen moeten worden gevonden en dat een tussenkomst van het federale niveau
absoluut noodzakelijk is.

Mijnheer FILIPPI Arnaud verklaart eveneens dat hij niet akkoord gaat met de verkoop van de
gebouwen en vreest dat dit het O.C.M.W. later zal worden verweten. Mijnheer ROZEN Didier
verduidelijkt dat het O.C.M.W. de Gemeente reeds heeft geïnformeerd over de eenmalige effecten van
de begroting 2023.

Wat IT betreft, verduidelijkt Mijnheer FILIPPI Arnaud dat het O.C.M.W. er tot nu toe in geslaagd is
de andere plaatselijke overheden bij te houden. In 2023 dreigt het OCMW achterop te raken door een
gebrek aan financiële middelen;

Overwegende dat de technische groep zijn advies op 09.02.2023 uitgebracht heeft;
 

• 

• 

• 
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Overwegende dat er een Begeleidingscomité op 13.02.2023 heeft plaatsgevonden; dat er geen nieuwe
inspanning van het O.C.M.W. vereist wordt;
 
Overwegende dat het Overlegcomité een gunstig advies op 14.02.2023 uitgebracht heeft;
 
Op voorstel van het Vast bureau;
 
Gehoord de Tijdelijk Secretaris-Generaal in zijn uitleg;
 
BESLIST:
 
Artikel 1
De vrucht van de verkoop van het gebouw gelegen Pierre-Victor Jacobsstraat 25 en van het huis gelegen 35
Jean-Baptiste Janssensstraat te gebruiken voor de vervroegde terugbetalingen van de schulduitgaven 2023,
goed te keuren.
 
Artikel 2
Het ontwerp van begroting 2023 als zodanig, met zijn beleidsnota en het verslag op de synergiën en de
economische schalen, goed te keuren.
 
Artikel 3
Er wordt akte genomen van de financiële nota van Mijnheer de Financiële Directeur.

De Raad keurt het punt goed.
11 stemmers : 7 positieve stemmen, 4 onthoudingen.

VOOR DE RAAD

De Tijdelijk Secretaris-Generaal, 
(Get.) Didier Rozen  

De Voorzitster, 
(Get.) Gérardine Bastin

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Molenbeek, 24 februari 2023

De Tijdelijk Secretaris-Generaal,

Didier Rozen  

De Voorzitster,

Gérardine Bastin
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