De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 24 mei 2018

Personeel - Reglement inzake de toelatingsvoorwaarden tot gemeentelijke betrekkingen
Er zijn twee doelstellingen: orde scheppen in de verschillende gemeentereglementen op basis van
het nieuwe sociaal handvest en alle teksten op elkaar afstemmen.
Bij de oppositie wou Emmanuelle De Bock (fractieleider DéFI) de termijn kennen om het taalbrevet te
behalen. Aangezien niet alle gemeentes dezelfde regel toepassen, is een harmonisering aangeraden.
Veel mensen uit de privésector solliciteren niet omdat ze geen taalbrevet hebben. Door dit brevet te
koppelen aan de benoeming i.p.v. de aanwerving zouden zij hiervoor een jaar de tijd hebben.
Schepen van Personeel Marc Cools (MR) heeft verwezen naar de taalwet die bepaalt dat het brevet
behaald moet zijn vóór de aanvang van de proefperiode. Hij past deze bepaling enkel toe voor wettelijke graden (gemeentesecretaris, -ontvanger). Voor andere betrekkingen wordt het brevet gevraagd aan het einde van de inschrijvingsperiode van de examens. De redenen: juridische onzekerheid voorkomen en prioriteit geven aan interne kandidaten. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Goedkeuring van een politieverordening inzake aanplakkingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018
Deze verordening is er gekomen nadat alle politieke partijen in 2012 de noodzaak voor regulering
hadden uitgesproken. De bepalingen komen overeen met deze inzake de gewestelijke en wetgevende verkiezingen van 2014. Volgens de verordening mag er niet aangeplakt worden op vrije aanplakborden en mogen affiches enkel opgehangen worden door gemeenteambtenaren op de 17 hiertoe bestemde aanplakborden, voorzien door het bestuur.
Bij de oppositie was Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) tevreden hierover maar hij wees toch op
een onevenwicht in de verdeling ervan: 90% van de ruimte is voorzien voor de 5 politieke partijen die
in de raad vertegenwoordigd zijn, waardoor andere partijen maar weinig zichtbaarheid krijgen. Benjamin Cadranel (PS) is voorstander van een eenvoudige en realistische regeling en is tevreden met de
huidige verdeling.
Bij de meerderheid vindt Emmanuelle De Bock (fractieleider DéFI) een gelijke behandeling niet haalbaar omdat men niet weet welke partijen zullen opkomen, waardoor de regels telkens aangepast
zouden moeten worden 3 maanden voor de verkiezingen.
Didier Reynders (fractieleider MR) wil graag de huidige regeling behouden. Eerste schepen Marc
Cools (MR) vindt persoonlijk één bord per partij binnen de raad en één bord voor de andere partijen
wat duidelijker maar vindt ook dat men de goedgekeurde regeling moet respecteren. Burgemeester
Boris Dilliès (MR) geeft aan dat de meerderheid de huidige tekst wil behouden, mits wijziging van de
toepassingsperiode van de verordening. Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid, met uit-

zondering van Marc Cools. Het punt werd goedgekeurd door de PS met uitzondering van Françoise
Dupuis, Claudine Verstraeten en Amina Bakkali. Onthouding van Ecolo.
Reglement inzake ambulante handel op de openbare markt in de namiddag. Markt - Aperitief Horzel
Bij de oppositie vindt Bernard Hayette (PS) de eerste marktformule aantrekkelijker dan de huidige.
Hij vraagt of het college de locatie kan herbekijken en om een echte markt in de Horzelwijk te creeren omdat hier vraag naar is van zowel de inwoners als de handelaars.
Schepen van Economie en Handel Sophie François (MR) erkent dat er een lager verkoopcijfer is maar
wil de markt - aperitief toch behouden. Als dit een aperitiefmoment wordt, hebben handelaars nog
steeds de vrije keuze om er een stand op te zetten. Het idee van deze markt is ook sociale banden
creëren en bij mooi weer heeft dit succes. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Eveneens op de agenda:
Het beheer van het betalend parkeren: update van de akkoorden rond wederzijdse erkenning van
bewonerskaarten langs de gemeentegrenzen met Vorst, Elsene en Brussel-Stad, de rekening 2017 en
de begroting 2018 van vzw Actions pour les Familles, la Santé et l'Égalité des Chances à Uccle, het
reglement inzake ambulante handel op de openbare markt van het Sint-Jobsplein, …

