
 

 

De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 6 september 2018 

 

Gemeente-eigendommen - Montjoiepark - Site gebruikt door Tennis Club Uccle Churchill -

Goedkeuring erfpachtovereenkomst 

Deze erfpachtovereenkomst garandeert het voortbestaan van de club en maakt de nodige investerin-

gen mogelijk om de infrastructuur te renoveren, wat niet kon via huurovereenkomsten van één jaar. 

 

Bij de oppositie wou Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) het verschil weten tussen de maande-

lijkse huur en de jaarlijkse canon van € 5.640. De huur hangt af van de gebruiksfrequentie en bedroeg 

de laatste zes jaar tussen € 5.800 en € 6.200 per jaar, ongeveer het bedrag van de canon. Het punt 

werd unaniem goedgekeurd. 

 

Overname van het beheer van het Sauvagèrepark - Voorstelling en goedkeuring van de definitieve 

overeenkomst. 

Zowel meerderheid als oppositie zijn tevreden dat het gewest het beheer van dit park heeft 

overgenomen. 

 

Bij de oppositie betreurt Thibaud Wyngaard echter dat de toekomst van de basketbalterreinen niet 

in de overeenkomst werd opgenomen en dat de openingsuren van het park verminderd werden. 

Emmanuel De Bock (fractieleider DéFi) stelde zich vragen over de besparingen op het vlak van perso-

neel. De gemeente heeft de overdracht van het gemeentepersoneel naar het gewest gevraagd maar 

dit werd geweigerd. Het gewest beschikt over het nodige personeel dat garant zal staan voor het 

goede onderhoud van het park. Punt goedgekeurd door de meerderheid en de PS. Onthouding van 

Ecolo. 

 

Gemeentescholen - Reglementen inzake de bezetting van schoollokalen door derden en inzake de 

vergoedingen hiervoor - Wijziging. 

Aangezien schoollokalen steeds vaker door derden gebruikt worden, heeft het college beslist om de 

desbetreffende reglementen aan te passen. Eén van de aanpassingen: per bezetting kort voortaan € 

100 per dag i.p.v. € 25 per week. 

 

Bij de oppositie begrijpt Pierrot Desmet (Ecolo) de verhoging maar hij vindt dit toch problematisch 

voor de kleine schoolvakanties waarvoor het college een omkadering voorstelt, enkel voor de school 

Val Fleuri en niet voor elke schoolinrichting. Ouders nemen steeds vaker deel aan activiteiten van 

privégroepen in schoollokalen en zij zullen hierdoor meer moeten bijdragen.  



Schepen van Onderwijs Joëlle Maison (DéFI) herinnert eraan dat de hergroepering van de kinderen in 

Val Fleuri werd doorgevoerd om ecologische redenen (besparing op energie en personeel) en om de 

kwaliteit van de opvang te kunnen verbeteren. Schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) gaf 

nog aan dat organisaties die de opvang van kinderen (tijdens schoolperiodes) van minder bedeelde 

ouders aanbiedt tegen interessante tarieven van een vrijstelling kunnen genieten. Punt goedgekeurd 

door de meerderheid en de PS. Onthouding van Ecolo. 

 

Eveneens op de agenda:  

Preventiedienst: samenwerkingsovereenkomst met de politiezone, vzw Zwembad Longchamp:  

goedkeuring van de rekeningen en de balans van het dienstjaar 2017, pilootproject "Mission Zéro 

Bobo": samenwerkingsovereenkomst tussen "la Croix-Rouge de Belgique section Jeunesse" en de 

gemeentelijke dienst Gezondheidspromotie op school, … 


