De : walter vandenbossche
Envoyé : 05-02-16 16:38
À : Secrétaire communal - Gemeentesecretaris (AC-Anderlecht)
Objet : UITBETALINGEN

Waarde,
Wil U deze vraag bij voorrang beantwoorden in toepassing van art 84§3 GR.
Gemeenteraadsleden ontvangen in februari hun betalingsfiche van november !
1. Waarom wordt op dergelijke laattijdige wijze uitbetaald ?
2. Op welke datum krijgen de schepenen hun wedde uitbetaald ? Geldt hier
dezelfde achterstand ? Waarom niet ?
3. Waarom worden gemeenteraadsleden anders behandeld dan schepenen ?
4. Heeft de gemeente veel dergelijke achterstand in uitbetaling van wedden,
vergoedingen en lonen, honoraria ?
Hoeveel ? voor wie ?
Walter VANDENBOSSCHE

Anderlecht, 23 februari 2016
De heer VANDENBOSSCHE, W.
Gemeenteraadslid.
Félicien Ropsstraat, 25/51
1070 Anderlecht
Kabinet schepen Cumps
Betreft : Schriftelijke vraag. – Uw mail van 05 februari 2016 betreffende de laattijdige
betaling van het presentiegeld
Geachte heer,
Geacht Gemeenteraadslid,
Naar aanleiding van uw elektronisch schrijven betreffende de laattijdige uitbetaling van het
presentiegeld van de gemeenteraad van 26 november 2015 en de laattijdige bezorging
van de hieraan verbonden loonfiche, delen wij u mee dat deze laattijdige uitbetaling zeer
uitzonderlijk is.
In principe gebeurt de betaling van dit presentiegeld telkens op het einde van de volgende
maand, samen met de betaling van de weddes en andere uitkeringen (vergoeding,
overuren, enz.).
De vergaderingen van de gemeenteraad in deze drukke periode van het eindejaar
gecombineerd met de betalingen van de weddes en de eindejaarspremies, die aan strikte
termijnen zijn verbonden, heeft ertoe geleid dat de betaling van het presentiegeld voor de
gemeenteraad van 26 november 2015 uitzonderlijk later gebeurde.
Deze betaling gebeurde pas op het einde van de maand januari 2016, samen met het
presentiegeld van de gemeenteraad van december. De loonfiches van januari en deze
van de vorige maanden, ingeval er een herberekening dient te gebeuren, werden pas
verdeeld in het begin van februari.
De schepenen ontvangen elke maand dezelfde wedde conform de bepalingen voorzien in
de Nieuwe gemeentewet. Deze wordt elke maand uitbetaald rond dezelfde datum, samen
met de weddes van het personeel en de presentiegelden voor de gemeenteraadsleden.
Tot op heden is er nog geen enkele achterstand geweest in de uitbetaling van de weddes.
De diensten doen al het nodige om de uitbetaling van het presentiegeld tijdig te
verwerken.
Wij hopen van harte dat deze laattijdige betaling, buiten onze wil, u niet te veel problemen
heeft opgeleverd om het einde van de maand af te sluiten.
Met hoogachting.
Op last :
De Gemeentesecretaris,
M. VERMEULEN

In opdracht,
De Schepen van H.R.,
F. CUMPS.

