De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 29 november 2018

Belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten - Wijzigingen
Naast de bestaande dringende procedures werd er een nieuwe hoogdringende procedure ingevoerd
om een reispas te verkrijgen binnen de 4,5 uur. Het is erg duur maar volgens Boris Dilliès - ambtenaar
van de Burgerlijke Stand - (MR) is deze procedure nuttig voor personen die op het allerlaatste moment toch nog een nieuwe reispas nodig hebben. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Toekenning van subsidies aan verenigingen die zich actief inzetten voor het milieu - Jaar 2018
Dit jaar werden de volgende subsidies toegekend: € 500 aan feitelijke vereniging Quartier durable
Saint-Job groupe Moineaux 1180 (die o.a. nestkastjes en voederbakjes voorziet), € 500 aan Natagora
(Belgische vereniging ter bescherming van de natuur die erg actief is in het moerasgebied Broek) en
€ 400 aan les Jeunes Magasins du Monde du Collège Saint-Pierre. Schepen van Milieu Marc Cools
(MR) wil elk jaar andere verenigingen subsidiëren om initiatieven aan te moedigen. Bij de oppositie
wou Pierrot Desmet (Ecolo) dat het concrete werk van deze verenigingen onder de aandacht gebracht zou worden. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Politie op het wegverkeer - Algemeen bijkomend reglement - Gemeentewegen - Intrekkingen en
nieuwe bepalingen
Uit een analyse van het circulatieplan van sommige wegen van de Homborchwijk is gebleken dat er
omwille van een school aanpassingen nodig zijn. Bij de oppositie vroeg Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) of de bevolking geraadpleegd werd en over welke aanpassingen het ging. Volgens schepen
van Mobiliteit Jonathan Biermann (MR) zal er in sommige erg nauwe wegen waar geparkeerd kan
worden eenrichtingsverkeer ingevoerd worden om doorstroming te bevorderen. Er werd een testfase van 3 maanden uitgevoerd waarbij inwoners via een huis-aan-huisbericht geïnformeerd werden.
Er werden geen klachten ontvangen”. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) - Vernieuwing
Bij de meerderheid wees Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) op de globale verhoging van 3,9
miljoen euro aan belastingen, het verschil tussen de stijging van de OV en de daling van de
personenbelasting de afgelopen jaren. Hij was verbaasd dat de OV niet is gedaald ondanks de
gewestelijke herfinanciering van de gemeente (3,5 miljoen euro). Dit zou tot een evenwicht kunnen
leiden. Ukkel is de Brusselse gemeente die de OV de afgelopen 20 jaar het meest heeft verhoogd.
Volgens burgemeester Boris Dilliès (MR) hebben alle meerderheden en colleges de afgelopen 30 jaar
de opcentiemen verhoogd. De algemene dotatie aan de gemeentes werd pas onlangs herzien. Alle

Ukkelse politieke partijen hebben er bij het gewest op aangedrongen om beter rekening te houden
met de sociologische realiteit in Ukkel. Er werd steeds bespaard waar dit mogelijk was zonder aan
solidariteit in te boeten. De kwalitatieve diensten voor de bevolking moeten behouden kunnen blijven.
Nog bij de meerderheid gaf eerste schepen Marc Cools (MR) persoonlijk mee dat hij de opcentiemen
heeft goedgekeurd omdat alle gegevens van de begroting 2019 nog niet beschikbaar zijn. Binnen een
jaar zou hij misschien een andere mening toegedaan zijn wanneer alle begrotingsgegevens beschikbaar zijn. Een mogelijke daling van de opcentiemen zou dan bekeken kunnen worden.
Bij de oppositie wees Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) op enkele minder positieve punten
zoals het schuldniveau van de gemeente, de gevolgen van de federale taxshift en het gewicht van de
ambtenarenpensioenen. Schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) is op de hoogte van deze
elementen. Het gewest heeft Ukkel geherfinancierd zoals de andere gemeentes maar erg ingrijpende
maatregelen onmiddellijk invoeren is niet mogelijk. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Eerbetoon aan de uittredende raadsleden
Tijdens de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werd er hulde gebracht aan de uittredende
schepenen en raadsleden die aanwezig waren: Catherine Roba-Rabier (cdH), Joëlle Maison (DéFI),
Marc Cools (MR), Sophie François (MR), Anne-Catherine Debauche (DéFI), Yannick Franchimont
(Ecolo), Cécile Charles-Duplat (MR), Patrick Zygas (MR), Michel Bruylant (MR), Ann-Mary Francken
(Ecolo), Amina Bakkali (PS), Nathalie de T’Serclaes (MR), Claudine Verstraeten (PS), Armand De Decker (MR), Jacques Martroye de Joly (MR), Françoise Dupuis (PS) en Marianne Gustot (MR). “Ondanks
de politieke verschillen is er steeds een uitstekende sfeer geweest binnen het college en de gemeenteraad. We zijn er in de eerste plaats voor de Ukkelaars, los van onze verschillen”, aldus burgemeester
Boris Dilliès (MR) die iedereen persoonlijk heeft bedankt.
Eveneens op de agenda:
De buitengewone subsidie voor de 60ste verjaardag van het cultureel centrum van Ukkel, de jaarlijkse subsidies 2018 aan lokale culturele en artistieke verenigingen, de toekenning van de
Burgerschapsprijs aan het collectief Open Free Go d'Uccle en aan vzw Tom, Scott & Compagnie, de
subsidies aan verschillende sociale verenigingen (jaar 2018) …

