
 

 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 26 september 2019 

 

Nieuw administratief centrum: goedkeuring van de overeenkomst tot vastlegging van de 

toekenningsvoorwaarden van de EFRO-subsidie 

Dit punt omvat een subsidie verbonden aan de oproep tot projecten waaraan de gemeente heeft 

deelgenomen in het kader van het toekomstige administratieve centrum. Volgens schepen van 

Stedenbouw Jonathan Biermann (MR) moet het voorproject goedgekeurd worden door de 

gemeenteraad. Voor de gemeente gaat het om een subsidie van € 106.000. Het gewest had weinig 

kandidaturen ontvangen omwille van de korte termijn en had deze termijn verlengd.  

 

Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) is tevreden over deze ontvangst maar betreurt dat het 

gewest de regels tijdens de procedure heeft gewijzigd, te meer omdat Ukkel de oorspronkelijke 

termijn had gerespecteerd. Nog bij de oppositie was Bernard Hayette (fractieleider PS) tevreden over 

deze subsidie. Hij stelde aan de burgemeester voor om via een bord aan te geven dat het gaat om 

een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gaat. Burgemeester Boris Dilliès 

(MR) ging daar niet op in en gaf aan dat de eerste aangekondigde bedragen min. 10x hoger lagen en 

dat de spelregels tijdens de procedure zomaar werden gewijzigd. Ukkel krijgt nu deze subsidie maar 

het is erg mager in vergelijking met wat werd aangekondigd. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Subsidie Ondersteuning burgerprojecten - Principeakkoord 

Schepen van Burgerinspraak Perrine Ledan (Ecolo) lanceert de eerste subsidie Ondersteuning 

burgerprojecten. De gemeente wil hiermee burgergroeperingen steunen die een activiteit rond 

sociale cohesie willen organiseren of die een wijkproject willen opstarten. 

 

Bij de oppositie vindt Bernard Hayette (fractieleider PS) dat deze subsidie kleinschalige projecten kan 

helpen. Het mag wel geen bijkomende subsidie zijn voor verenigingen die reeds ondersteuning 

krijgen. Hij is ook enigszins verbaasd over dit nieuwe concept en vindt dat de bestaande systemen 

toegepast moeten worden. Perrine Ledan maakt de opmerking dat oproepen tot projecten op alle 

niveaus gebruikt worden omdat informatie op die manier beter verspreid kan worden. Marc Cools 

(fractieleider Uccle En Avant) toonde enige terughoudendheid omwille van de hoeveelheid 

"subsidieloketten" en de erg korte indieningstermijn. Hij vindt dit geen echte burgerinspraak. Perrine 

Ledan antwoordde dat inspraak op verschillende manieren kan gebeuren en dat nieuwe systemen 

zoals wijkontmoetingen uitgetest moeten worden. De timing is inderdaad kort maar ze speelt hier in 

op een vraag van burgers voor een dergelijke ondersteuning. 

 

Emmanuel De Bock (fractieleider Défi) vindt dat de gemeente aandacht moet hebben voor de 

transparantie van de vzw's. Sommige wijkcomités staan open voor de hele wijk terwijl anderen zich 

eerder afsluiten van de buitenwereld. Perrine Ledan verzekerde dat deze subsidie op een 



rechtvaardige manier verdeeld zal worden en niet toegekend zal worden aan leden van wijkcomités 

die hun wijk niet echt vertegenwoordigen.  

 

Bij de meerderheid feliciteerde Blaise Godefroid (Ecolo) het college omdat Ukkel talrijke 

burgerverenigingen telt die op vrijwillige basis werken aan de levenskwaliteit binnen de gemeente. 

Deze subsidie kan bijdragen in de kosten van deze verenigingen. Perrine Ledan gaf nog aan dat de 

selectiecriteria voorgelegd zullen worden aan de vertegenwoordigers van elke fractie. Het punt werd 

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

 

Eveneens op de agenda:  

Garages Fort-Jaco: wijziging van de overeenkomst, gebouw Stallestraat 160 (herstructurering en 

aanpassing van het gebouw): goedkeuring van het project, de raming, de overschrijding van het 

beschikbare krediet, de plaatsingswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave, … 


