
 

 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 27 juni 2019 

 

Rekeningen 2018 

De gemeenteraadsleden moesten zich uitspreken over de rekening 2018 (= een reële weergave van 

de financiële toestand van de gemeente op 31 december 2018). De rekening vertoont een eigen 

overschot van € 8.940.000 dankzij meer inkomsten en een beheersing van de uitgaven. Het globale 

resultaat bedraagt € 17.680.000, met een voorziening van € 2.000.000 voor het reservefonds. 

Volgens schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) toont de rekening 2018 aan dat de openbare 

middelen op een gezonde manier besteed worden. De uitgaven komen overeen met de begroting. 

De schuld moet zo goed mogelijk beheerd worden door overschotten te genereren die gebruikt 

kunnen worden voor buitengewone projecten.  

 

Bij de oppositie wees Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) op de evolutie van de schulden en het 

belang om te letten op de personeelskosten (zoals meer pensioenlasten de komende jaren). Voor 

Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) is de schuld eveneens een belangrijk aandachtspunt en moet 

er ook gewaakt worden over de verarming van de bevolking. De gemeente moet nadenken over het 

sociaal gemengd karakter en de leeftijdspiramide. Hierdoor kan men zich engageren voor een betere 

leefbaarheid en een gelijkmatige stijging van uitgaven en inkomsten bereiken.  

 

Bij de meerderheid was Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) tevreden over de resultaten van deze 

overgangsrekening. De begroting zal op een strikte wijze beheerd worden om de schulden niet te 

laten oplopen. Diane Culer (fractieleider MR) verwees naar de coherentie van de rekening met de 

politieke keuzes van de vorige gemeenteraad. De kosten verbonden aan het nieuwe administratieve 

centrum zullen de schuld wel op een significante wijze doen stijgen maar deze laatste zal toch gezond 

blijven omdat dit zal leiden tot een verrijking van het gemeentelijke patrimonium. Valentine Delwart 

gaf aan dat de gemeenteontvanger aan het einde van de legislatuur een schuld wou bereiken die 

evenwaardig is als die van vandaag. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen, 

verbeteringen en nieuwe bepalingen. 

Dit punt betreft twee grote wijzigingen in dit reglement: de depenalisering van loszones en de 

plaatsing van 150 fietsbogen op een vijftigtal locaties. 

 

Bij de oppositie wou Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) dat er werd nagedacht over de 

tijdszones inzake laden en lossen. Hij was tevreden over de vernieuwing van de administratieve 



boetes. Er heerst geen straffeloosheid in deze zones. Het niet-respecteren leidt tot een verstoring 

van de handelsactiviteit. Hij wenst ook dat de stewards deze loszones actiever gaan controleren.  

 

Schepen van Mobiliteit Thibaud Wyngaard (Ecolo) bevestigde dat asociaal gedrag effectief bestreden 

zal worden. De stewards zullen deze zones controleren en hun werkuren worden ook aangepast (er 

zijn loszones van kracht vanaf 7 uur). Hij hoopt dat de boete van €  100 ontradend zal werken. 

 

Voor Emmanuelle De Bock (fractieleider DéFI) zijn loszones erg belangrijk voor de mobiliteit en moet 

er samen met de handelaars en de inwoners nagedacht worden over elke handelszone. Een gepaste 

oplossing kan files voorkomen en leiden tot een echt mobiliteits-, leverings- en parkeerbeleid.  

 

Thibaud Wyngaard verzekerde dat er al contact is geweest met handelaars. Zo zal de Delhaize van 

Fort-Jaco ervoor zorgen dat de helft van de leveringen 's avonds zullen gebeuren, wat tot een betere 

doorstroming van voertuigen en voetgangers zal leiden. Bij de meerderheid gaf Blaise Godefroid 

(Ecolo) het belang aan van de nieuwe parkeerplaatsen voor fietsen, des te meer met de  komst van 

de free floating fietsen. Hij bedankt het college voor dit initiatief. Het punt werd goedgekeurd door 

de meerderheid en door de PS en DéFI. Onthouding van Uccle En Avant. 

 

Reglement voor de toekenning van een premie voor de aanleg van een natuurlijke vijver 

De gemeente wil via deze premie het groene en blauwe netwerk en de biodiversiteit in Ukkel 

versterken. De premie van € 150 is in de eerste plaats bestemd voor de lagere inkomens. 

 

Bij de oppositie steunde Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) dit initiatief maar hij vroeg zich 

toch af of deze premie burgers echt zal aanmoedigen om een vijver aan te leggen. Deze mening werd 

gedeeld door Joëlle Maison (DéFI) die er ook op wees dat deze premie ook meer kosten voor de 

gemeente zal genereren (personeelskosten, ...). De doelstelling is lovenswaardig maar deze premie is 

niet de manier om deze te bereiken. Communicatie over dit onderwerp is belangrijker. 

 

Schepen van Milieu Maëlle De Brouwer (Ecolo) antwoordde dat het blauwe netwerk één van de 

elementen is om de klimaatopwarming bestrijden en dat het aldus van belang is om inwoners aan te 

moedigen op dit vlak. "Deze premie van € 150 (= 50% van de kosten voor de aanleg van een kleine 

vijver) is beperkt maar het biedt wel de mogelijkheid om erover te communiceren. Na een jaar moet 

de pertinentie van deze premie beoordeeld worden.  

 

Marc Cools verwees naar het gemeentelijke stedenbouwkundige reglement inzake waterbeheer dat 

de aanleg van een vijver kan opleggen - daar waar mogelijk - bij nieuwbouwprojecten. Chiraz El Fassi 

(PS) vroeg zich af hoe dit minder gegoede inwoners zal aanmoedigen die de middelen niet eens 

hebben om een vijver aan te leggen. Ze vindt dat er belangrijkere (sociale) prioriteiten zijn.  

 

Bij de meerderheid was Laurence Vandeputte (Ecolo) tevreden over de nieuwe premie: De premie is 

bedoeld om te sensibiliseren en te informeren over het belang van water in onze leefomgeving. Het 

punt werd goedgekeurd door de meerderheid en Uccle En Avant. Onthouding van de PS en DéFI. 

 

Seniorenadviesraad - Statuten 



Deze adviesraad moet zorgen voor meer inspraak van senioren in de Ukkelse samenleving. De leden 

van deze adviesraad zijn burgers die het beleid moeten inspireren via voorstellen op eigen initiatief 

of op verzoek van het college of de gemeenteraad. 

 

Bij de oppositie vroeg Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) dat er wordt nagedacht over een 

harmonisering van de statuten van de verschillende adviesraden. Hij gaf ook aan dat er de indruk 

wordt gewekt dat het niet meer de gemeenteraad is die akte zal nemen van de samenstelling van de 

adviesraad maar dat de adviesraad dit zelf zal doen. Schepen van Senioren François Lambert-

Limbosch (Ecolo) antwoordde dat hij de gewestelijke ordonnantie inzake de werking van 

seniorenadviesraden heeft gevolgd, ook met het oog op het bekomen van subsidies. 

 

Bij de meerderheid (het initiatief wordt gesteund door Ecolo en  de MR) waren er toch enkele 

reacties en suggesties. Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) vond dat deze raad wel degelijk past in 

een democratie en Valérie Gillès de Pélichy (Ecolo) stelde voor om een beroep te doen op de 

Centrale Minder Mobiel om personen met een beperkte mobiliteit naar de vergaderingen te voeren. 

 

Marion van Offelen (MR) gaf aan dat Ukkel een erg groot aantal afhankelijke senioren telt en dat het 

aldus van belang is hiermee rekening te houden bij de samenstelling van deze adviesraad. Kathleen 

Delvoye (MR) stelde vragen over de onafhankelijkheid van deze adviesraad wanneer de leden ervan 

aangesteld worden door het college. Dit mogen geen politieke benoemingen zijn. Deze mening werd 

gedeeld bij de oppositie door Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) die voorstelde om voor 

kandidaturen een beroep te doen op een panel van burgers en via loting te werken. Het punt werd 

unaniem goedgekeurd. 

 

Eveneens op de agenda 

Verlenging van het vergoedigsreglement voor de bezetting van sportcentra voor de periode 2019-

2022, goedkeurig van de rekeningen van de Grondregie voor het dienstjaar 2018, reglement inzake 

de toekenning van een premie voor de adoptie van een asieldier, huur en gebruik van tijdelijke vaste 

camera's ter bestrijding van sluikstorten en andere reinheidsproblemen in Ukkel … 
 


