De belangrijke zaken van de gemeenteraad van donderdag 7 september 2017

Gemeente-eigendommen - Kelderverdieping Kriekenputstraat 14 - Goedkeuring van een precaire
terbeschikkingstelling
De gebruikers van de gemeenschappelijke moestuin “Hompot” willen een zadenbib openen in de
Homborchwijk. De gemeente stelt een gedeelte van de kelderverdieping ter beschikking van het
seniorencentrum in de Kriekenputstraat 14. Volgens Françoise Dupuis (PS) is dit lokaal erg vochtig
maar schepen van Gemeente-eigendommen Marc Cools (MR) gaf aan dat deze personen dit lokaal al
gebruikt hebben en zij hiervan dus op de hoogte zijn.
Vzw Zwembad Longchamp - Goedkeuring van de rekeningen en de balans van het dienstjaar 2016
De rekening van het dienstjaar 2016 vertoont een overschot van ruim € 100.000 dankzij de recuperatie van de globale dotatie van de gemeente en een aanzienlijk aantal bezoekers (400.000/jaar).
Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) wenst graag dat het zwembad op zondag enkele uren langer
open is maar volgens schepen van Sport Carine Gol-Lescot (MR) - die deze vraag al geregeld heeft
gekregen - is dit momenteel niet rendabel (kosten-batenanalyse). Voor Marion Van Offelen (MR)
moet er een grondige analyse komen om de precieze kostprijs van de extra openingsuren te kennen.
Bij de oppositie vroeg Françoise Dupuis (PS) of de gemeente intergemeentelijke overeenkomsten zal
afsluiten op basis van het toekomstige gewestelijke besluit inzake de subsidiëring van sportinfrastructuur. Dit is volgens de schepen het geval. Eveneens bij de oppositie gaf Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) aan dat Ecolo voorstander is van een harmonisering van de tarieven en een complementair aanbod. Volgens de schepen is er meer coördinatie nodig op gewestelijk niveau en zodra de
financiële middelen voorhanden zouden zijn, kan het zwembad zeker langer open blijven.
Eveneens op de agenda:
De rekeningen 2016 van vzw Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd, de rekeningen en de balans 2016
van de vzw Ter Bevordering van de Openbare Parken en de Openbare Groene Ruimten, de verplaatsing van ophaalcontainers voor frituurvetten, …

