
 

 

 

De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 24 oktober 2019 

 

Herinrichting van het Sint-Jobsplein - Overeenkomst met het gewest 

De overeenkomst betreft de financiering voor een bedrag van bijna € 250.000 (ten laste van het 

gewest) van een studie over de herinrichting van het Sint-Jobsplein. Deze studie moet de functies van 

het Sint-Jobsplein herdefiniëren. De betrokken perimeter omvat het plein, de aangrenzende wegen 

en de gemeentelijke parking van 48 plaatsen. Volgens schepen van Werken Thibaud Wyngaard 

(Ecolo) is het de bedoeling om het plein gezelliger te maken, meer groen te voorzien en de 

reissnelheid van tram 92 te verbeteren. De gemeente heeft hiervoor meermaals de inwoners en de 

handelaars  van de wijk ontmoet om hun standpunten te kennen.  Dankzij dit budget kan een bestek 

opgesteld worden en een studiebureau aangesteld worden. 

 

Bij de oppositie is Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) voorstander van een herinrichting van 

het plein maar is wel verbaasd dat Mobiel Brussel en de MIVB hun formele goedkeuring zullen 

moeten geven over alle aspecten van het project inzake de mobiliteit in het algemeen belang vóór de 

indiening van de stedenbouwkundige vergunning door de gemeente. Betekent dit dat we een 

vetorecht moeten geven aan de MIVB voor het gehele project? Het is niet normaal dat de inrichting 

onderworpen is aan de bezorgdheden van de MIVB. Thibaud Wyngaard gaf aan dat het logisch is om 

samen te werken met Mobiel Brussel en de MIVB voor alle aspecten die betrekking hebben op de 

tram en het openbaar vervoer. Voor het essentiële gedeelte van de openbare ruimte zal er 

samengewerkt worden. 

 

Marc Cools wou ook weten waarom de stedenbouwkundige vergunning van de parking achteraan 

opnieuw bestudeerd wordt. Volgens Thibaud Wyngaard is er geen sprake van om deze parking te 

herzien. In de kader van de toekomst van het plein werd aan het studiebureau gevraagd om rekening 

te houden met deze parking. 

 

Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) vroeg of er maximale burgerinspraak voorzien zal worden 

voor elke gebruiker van het plein, dus niet enkel de inwoners en de handelaars. Schepen van 

Burgerinspraak Perrine Ledan (Ecolo) heeft dit bevestigd. Bij de meerderheid werd via Béatrice 

Fraiteur (MR) de vraag gesteld of het niet beter is om eerder een wedstrijd te organiseren i.p.v. een 

studiebureau aan te stellen. Volgens Thibaud Wyngaard is het geen wedstrijd maar het college wou 

architectenscholen raadplegen zodat de studenten konden brainstormen over het project. Het punt 

werd goedgekeurd door de meerderheid met uitzondering van Emmanuel De Bock (fractieleider 

DéFI) (onthouding). 

 



Fietsinrichtingen - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring van de uitgave, de opdrachtdocumenten en de 

plaatsingsprocedures 

Er werden honderdduizenden euro’s gedeblokkeerd voor allerlei fietsinrichtingen. Dit voorstel 

betreft enkele wegen en de inrichting van fietspaden in de Verrewinkelstraat (volwaardig fietspad), 

de Robert Jonesstraat (in straatsteen) en de Houzeaulaan (markering). Volgens schepen van 

Mobiliteit Thibaud Wyngaard (Ecolo) is deze lijst indicatief en kan deze evolueren na de aanstelling 

van de aannemer. Er zullen ook een aanzienlijke gewestelijke subsidie bekomen moeten worden 

voor de Verrewinkelstraat en de Eikenboslaan. 

 

Bij de meerderheid gaf Marion van Offelen (MR) aan dat het voorstel eventueel aangepast zou 

moeten worden op basis van andere prioriteiten, o.a. het rapport over de gevolgen voor fietsers. Ze 

vroeg ook of de weg tussen de Robert Jonesstraat en het zwembad heringericht zal worden om meer 

comfort en verlichting te kunnen voorzien. Dit zal volgens Thibaud Wyngaard overwogen worden, 

met een eventuele verschuiving van een deel van het budget. We kunnen een raming vragen aan 

Sibelga om deze weg ’s morgens en ’s avonds te beveiligen, via een infraroodsysteem . Het punt werd 

unaniem goedgekeurd. 

 

Gemeente Ukkel/Intercommunale Brutélé - Minnelijke schikking inzake het Ukkelse 

teledistributienetwerk 

Dit punt betreft een minnelijke schikking over de intercommunale Brutélé waarbij de gemeente 

afziet om aanspraak te maken op het eigendom van het fysieke netwerk middels een bedrag van 

€ 2,5 miljoen. Bij de oppositie vond Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) dit een billijke schikking 

maar hij vroeg zich af hoe dit bedrag geboekt zal worden. Zal dit een uitgave zijn, dus een grote 

vermindering van ons dividend, of een onttrekking aan de reserves? Volgens schepen van Juridische 

Aangelegenheden Valentine Delwart (MR) zal de nodige lening voor de betaling van € 2,5 miljoen 

genomen worden op de algemene boekhouding van Brutélé en dus niet ten laste van de ondersector 

Ukkel zijn. We verminderen onze reserves met € 2,5 miljoen. 

Bernard Hayette (fractieleider PS) heeft de zwakte van de technologische investeringen vanwege 

Brutélé aangehaald en vroeg of er een redelijke opwaardering van het Ukkelse coaxnet zal zijn. Is er 

een link tussen de technologische investeringen en de opbrengst per abonnee die tussen 2009 en 

2017 is blijven stijgen? Is verkoop de enige oplossing voor een rendabiliteit op lange termijn?. 

Volgens Valentine Delwart gaat het niet over een verkoop maar om een minnelijke schikking omdat 

er een geschil was tussen de gemeente en Brutélé over het eigendom van dit netwerk. Om 

rechtszaken te vermijden werd gekozen voor deze schikking. Ze heeft ook benadrukt dat het feit 

eigenaar te zijn nooit een positieve of negatieve invloed heeft gehad op de investeringen in het 

netwerk. Brutélé heeft er belang bij om te investeren om meer winst te boeken en het aantal 

abonnees te verhogen. We zullen deze sector op een dag moeten verlaten omdat deze sector 

investeringen in het fysieke net vereist en ook in marketing en de gemeente heeft niet de roeping om 

dit te blijven verzekeren. 

Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) vond de minnelijke schikking te zwak. Maand na maand en 

jaar na jaar wordt de opwaardering van het netwerk steeds zwakker. Het punt werd goedgekeurd 

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

 



OCMW - Rekening van het dienstjaar 2018 - Goedkeuring 

Het OCMW heeft in 2018 bijna 5.500 personen geholpen en zijn rekening heeft een boekhoudkundig 

tekort van € 283.409,99. Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) vond dit een gematigd tekort t.o.v. 

de omvang van de begroting maar wou weten welke regels gevolgd worden inzake de boeking van 

twijfelachtige schuldvorderingen die leiden tot dit tekort. Bernard Hayette (fractieleider PS) heeft 

OCMW-voorzitter Stefan Cornélis (Open VLD) aangemoedigd om zijn inspanningen voort te zetten 

om deze schuldvorderingen zo max. mogelijk te beperken. Deze mening werd gedeeld door Pierrot 

Desmet (fractieleider Ecolo) die benadrukte dat de twijfelachtige schuldvorderingen regelmatig 

stijgen. Jean-Luc Vanraes (Open VLD) gaf aan dat het probleem met de twijfelachtige 

schuldvorderingen al 40 jaar bestaat en dat het erg moeilijk is om het bedrag ervan te voorzien. Als 

voormalig OCMW-voorzitter kan hij uit analyses zeggen er voor bepaalde twijfelachtige 

schuldvorderingen 90% kans was dat ze niet gerecupereerd kunnen worden. 

 

Schepen van Sociale Actie Lambert- Limbosch (Ecolo) heeft verzekerd dat er een schoonmaak werd 

uitgevoerd in deze schuldvorderingen die gebruikers betreffen die niet betalen en overheden die 

bepaalde subsidies of bedragen verschuldigd zijn aan het OCMW. Volgens Stefan Cornelis werd elke 

schuldvordering behandeld. 10% van de schuldvorderingen van minder dan 5 jaar werd verwerkt en 

boven de 5 jaar werd 100% van de schuldvorderingen verwerkt. Dit is een manier om de instelling te 

beschermen. Stefan Cornelis heeft eveneens bevestigd dat er sinds half 2018 grondig werd gewerkt 

om invordering te verbeteren om het aantal twijfelachtige schuldvorderingen te verminderen in de 

komende jaren. Een niet-gerecupereerde schuldvordering wordt oninvorderbaar en wordt direct in 

de verliezen van het OCMW gestoken. Het punt werd unaniem goedgekeurd. 

 

Eveneens op de agenda:  

Benaming van een nieuwe weg, goedkeuring van de rekeningen en de balans van het dienstjaar 2018 

van vzw Piscine Longchamp, subsidies voor internationale solidariteit, multisportproject voor de 

jongeren van Homborch… 


