De belangrijke zaken van de gemeenteraad van 19 januari 2017
Aangezien burgemeester Armand De Decker (MR) op donderdag 19 januari 2017 in ziekteverlof was, werd
de zitting van de gemeenteraad voorgezeten door eerste schepen Marc Cools (MR).
Huwelijksplechtigheden aan het Théâtre de Verdure in het Wolvendaelpark
Schepen van de Burgerlijke Stand Boris Dilliès (MR) heeft bevestigd dat de mogelijkheid voor
huwelijksplechtigheden in het Wolvendael een wettelijke basis heeft. Bij de oppositie vroeg Thibaut
Wyngaard (fractieleider Ecolo) zich af of het college hiervoor over alle juridische garanties beschikte. “Als
deze mogelijkheid aangeboden wordt, is er een zekerheid dat er nadien geen betwisting kan komen? Is er
een rechtspraak ter zake die als referentie gebruikt werd?”. “Wat we in eerste instantie deden, gelet op het
gebrek aan juridische duidelijkheid, was het koppel laten trouwen in het gemeentehuis en daarna de
plechtigheid overdoen in het park. Dit was omslachtig maar noodzakelijk. Vandaag hebben we een absolute
juridische zekerheid gekregen van de juridische dienst van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten”,
aldus Boris Dilliès die eveneens verduidelijkte dat er geen precedent bestond in andere gemeentes.
Françoise Dupuis (PS) interpelleerde de schepen over de mogelijkheid dat de gemeenteraad een
beraadslaging maakt waarbij de gemeente plechtigheden mag organiseren "buiten" het gemeentehuis,
zonder een specifieke plaatsbepaling. “We hebben ons eveneens deze vraag gesteld maar de wet verplicht
de gemeenteraad om een welbepaalde neutrale plaats of plaatsen te vermelden. Een eenvoudige
vermelding "buiten" is dus onvoldoende”, benadrukte Boris Dilliès. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies
De gemeenteraadsleden werden aangesproken om zich uit te spreken over de opcentiemen op de
gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies. Na eraan te hebben herinnerd dat de
gemeente deze belasting niet overwoog toe te passen om dat Ukkel geen hotelgemeente is, gaf schepen
van Financiën Boris Dilliès (MR) aan tevreden te zijn met deze gewestelijke maatregel. “Deze belasting is
een goede zaak omdat het zorgt voor uniformeringen omkadering van recente nieuwigheden zoals Airbnb”.
Bij de oppositie wou Thibaut Wyngaard (fractieleider Ecolo) de impact kennen op de ontvangsten van de
gemeente op lange termijn. Ook bij de meerderheid vroeg Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) dit. “Over
ontvangsten kan het gewest nog geen bedrag meegeven maar de belasting is identiek voor alle
gemeentes”, aldus Dilliès. Bij Ecolo vroeg Pierre Desmet de schepen welke gewestelijke of gemeentelijke
dienst belast zal zijn met de inventarisering van niet-officiële toeristische logies. “Alles wat van dichtbij of
van veraf lijkt op een hotel is aan deze belasting onderworpen. De controle zal uitgevoerd worden door de
gewestelijke overheid. Dit zal voornamelijk via internet en het platform Airbnb gebeuren”, verduidelijkte
Boris Dilliès. “Er waren 16 van de 19 gemeentes in Brussel die een hotelbelasting inden. Wij waren aldus één
van de drie gemeentes die dit niet deden. Er werd over dit reglement onderhandeld met de voornaamste
hotelgemeentes en het gewest om een aanvaardbaar tarief vast te kunnen leggen om de aantrekkelijkheid
van onze gemeente te kunnen behouden. Ik denk dat het een logische stap is om mee te gaan in deze
beweging”, besloot
eerste schepen Marc Cools (MR). Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Eveneens op de agenda
Het nieuwe huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, de overeenkomst met de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering inzake de toekenning van een subsidie aan de gemeente Ukkel voor haar
Meldpunt Huisvesting voor het begrotingsjaar 2016, de toekenning van de Burgerschapsprijs 2016, …

