
Agendapunt 23. Ontwerp van een project voor de meubilering en 
inrichting van het nieuw gemeentelijk administratief centrum. Verhoging van de 
globale raming van de opdracht. 

 
Dhr. Hayette meldt dat de socialistische fractie tegen dit punt zal stemmen 

aangezien een verhoging van het budget voor de meubilering hem ondoordacht lijkt 
in de huidige context: terwijl de ongelijkheden met aanzienlijke proporties toenemen, 
zou het geld van de Ukkelaars aangewend moeten worden voor projecten die 
veeleer gericht zijn op solidariteit. 

 
Dhr. Desmet wenst dat het gemeentelijk meubilair dat niet verhuisd wordt 

naar het nieuwe gebouw U ter beschikking gesteld wordt van de gemeentelijke vzw’s, 
onderwijsinstellingen of andere geïnteresseerde organisaties, in een streven naar 
een circulaire economie. 

 
Dhr. Cools verduidelijkt dat de fractie Uccle en avant voor dit punt zal 

stemmen, met aandacht voor de beheersing van de uitgaven. 
Het nieuw administratief gebouw moet echter uitgerust worden met de nodige 

voorzieningen. 
Dhr. Cools stemt in met het voorstel van dhr. Desmet en voegt eraan toe dat 

de verkoop van een deel van het niet-hergebruikte meubilair ook overwogen kan 
worden, op voorwaarde dat die plaatsvindt met de grootste openbaarheid en 
transparantie. 

 
Dhr. Cohen verheugt zich over de verbintenis van het college om goede 

werkomstandigheden te verzekeren voor het gemeentepersoneel. 
 
Schepen Delwart antwoordt dat de uitrusting en de meubilering van het 

toekomstig administratief centrum een belangrijk punt vormen. 
Dit dossier wordt beheerd door de Opdrachtencentrale en de diensten van 

dhr. Biermann. 
Aangezien het hier gaat om perceel 2 van de opdracht, gewijd aan de publiek 

toegankelijke ruimtes, moet het bedrag van de raming verhoogd worden om de 
inrichting van gezellige, nuttige en functionele ruimtes te verzekeren. 

De geselecteerde firma heeft immers een licht hogere offerte ingediend. 
Aangezien het gaat om een stockopdracht hoeft niet noodzakelijk alles 

aangekocht te worden, hoewel we moeten beschikken over het budget voor een 
integrale aankoop. 

Het college heeft een werkgroep opgericht die de inventaris van het meubilair 
van de verschillende gemeentegebouwen moet opmaken om de meest geschikte 
bestemming ervan te bepalen: hergebruik in het nieuwe gebouw, verkoop of 
terbeschikkingstelling voor scholen. 
 


