De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 28 februari 2019

Goedkeuring van een politieverordening inzake kiesaffiches ter gelegenheid van de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019.
Bij de oppositie vond Marc Cools (fractieleider Uccle En avant) de dringendheid hiervan ongepast
omdat de datum al lang gekend was en men dit aldus tijdig via de normale procedure van de
gemeenteraad had kunnen regelen. Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) heeft de steun van zijn
fractie bevestigd. De methode werd niet gewijzigd en elke fractie was zichtbaar. Punt goedgekeurd
door de meerderheid, DéFI en PS. Onthouding van Uccle En Avant.
Grondregie - Goedkeuring van de begroting 2019
Bij de oppositie vond Emmanuel De Bock dat het beheer opnieuw geëvalueerd moest worden aangezien sommige woningen, beheerd door de Grondregie, toebehoren aan het gewest. Het beheer van
deze woningen moet toevertrouwd worden aan BinHôme of het SWU en men moet analyseren wat
rendabel is omdat beiden dezelfde opdracht hebben. Het erfpachtcanon dat de gemeente elk jaar
betaalt aan het gewest voor het beheer van gewestelijke woningen is bovendien niet te verwaarlozen. De huurgelden dekken wel de erfpachtlasten maar de personeels- en beheerskosten vallen ten
laste van de gemeente, terwijl deze bij het SWU en BinHôme door het gewest gesubsidieerd worden.
Marc Cools is voorzichtig over een groepering. Het is logisch om bijvoorbeeld de 23 sociale woningen
van de gemeente te groeperen bij het SWU en er is hiervoor ook een uniek loket nodig voor de
inschrijvingen. Een overdracht naar BinHôme is daarentegen niet neutraal omdat de toekenning van
woningen gebeurt volgens het toegepaste reglement.
Bij de meerderheid zei Michel Cohen (MR) dat het reglement van het SWU soepeler is waardoor men
sneller kan inspelen op situaties. Schepen van Grondregie Jonathan Biermann (MR) gaf aan dat
rationalisering overwogen moet worden. De dienst Huisvesting heeft een uitstekende kennis van alle
gemeentelijke huurders en de toestand van de woningen en het onderhoud en de opvolging is erg
kwalitatief in vergelijking met andere aanbieders. Hij vindt dat het beheer van deze woningen dan
ook toevertrouwd moet worden aan de beheerder die de beste kwaliteit levert inzake onderhoud en
behoud van de woningen. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Toetreding tot het Europese charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak
Deze toetreding wordt gesteund door de meerderheid en de oppositie. Volgens Blaise Godefroid
(Ecolo) komt genderdiscriminatie overal voor in de maatschappij en moet er een globaal plan komen
om dit aan te pakken. Marion Van Offelen (MR) gaf aan dat deze strijd nooit stopt door nieuwe

bedreigingen die elke dag opduiken. Men moet enkele prioritaire domeinen selecteren waarin de
gemeente het verschil kan maken om tot concrete resultaten te kunnen komen. Volgens schepen van
Gelijkekansenbeleid en Gendergelijkheid Maëlle De Brouwer (Ecolo) is het wel degelijk een globaal
plan. Het handvest vermeldt ook welke domeinen prioritair zijn, zoals de inrichting van de openbare
ruimte, geweld tegen vrouwen en veiligheid.
Emmanuel De Bock wou weten of dit handvest in de praktijk concreet iets zal veranderen. Volgens de
schepen gaat het vooral over opvoeden en samenleven en de gemeente moet hierin het voortouw
nemen. De goedkeuring van dit handvest toont het engagement voor meer gelijkheid. Dit handvest
voorziet onder meer gendermainstreaming en genderbudgeting.
Véronique Lederman (Uccle En Avant) legt eveneens de nadruk op concrete acties. Dit handvest
heeft wel goede bedoelingen maar men moet nu het terrein op gaan. Zo kan men bijvoorbeeld in het
kader van de kinderopvang erg performante takenscholen uitbouwen.
Maëlle De Brouwer is verheugd over het enthousiasme van alle fracties en heeft haar intentie bevestigd om bij de uitvoering van het actieplan de gemeenteraad, de inwoners en de verenigingen, met
een prioriteit voor feministen, te betrekken. Punt unaniem goedgekeurd.
Gemeentebegroting voor het begrotingsjaar 2019
Het verslag hierover zal beschikbaar zijn in april (rubriek Agenda).
Eveneens op de agenda:
De toe te kennen mandaten aan de gemeentelijke vzw's, de vernieuwing van de gemeentelijke
adviesraad voor personen met een handicap en de goedkeuring van het nieuwe reglement, buitenschoolse opvang: samenstelling van de gemeentelijke commissie Opvang, …

