
AGENDAPUNTEN 12-17. Wegen. Punten inzake de fietsinrichtingen in de 
Burgemeester Jean Herinckxlaan, de Eikenboslaan en de Verrewinkelstraat, de 
Vanderkinderestraat, de Klipveldstraat, de Rodestraat en de Hougoumontlaan, 
de Egide Van Ophemstraat. 

 
 
De h. Cools deelt mee dat Uccle en avant zich zal onthouden omdat de 

analyses voor deze punten grondiger zouden moeten zijn.  
 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types 

bestekken. Standaardbestekken (copy-paste van eerdere bestekken) vergen geen 
bijzondere inspanning (zoals dossiers inzake herasfalteringen). De behandeling van 
complexere dossiers kan worden bespoedigd door informeel overleg met de 
toezichthoudende autoriteit vóór de officiële goedkeuring door het college en de 
gemeenteraad. Deze procedure is des te meer gerechtvaardigd omdat een 
verandering van ambtenaar op Toezicht soms leidt tot een volledige verandering van 
perspectief. Zullen deze overheidsopdrachten, gezien de beperkte tijd die nog rest tot 
het einde van het jaar, worden gegund of zullen zij moeten worden uitgesteld tot het 
volgende begrotingsjaar? 

 
Schepen Wyngaard antwoordt dat de goedkeuring van deze punten in deze 

zitting van de gemeenteraad ervoor zou zorgen dat de termijnen worden gehaald. Hij 
bevestigt dat de andere ambtenaar de oorzaak was van de ondervonden 
moeilijkheden. De raad zal aandringen op het nut van informele contacten 
stroomopwaarts om de moeilijkheden zoveel mogelijk te verzachten. 
  



AGENDAPUNT 25. Herstelling van de voetpaden en een trap in het 
Wolvendaelpark.- Kennisneming van het schorsingsbesluit van de 
Toezichthoudende Overheid van 22 oktober 2021.- Intrekking van de beslissing 
van 9 september 2021.- Goedkeuringn van de uitgave, de 
aanbestedingsdocumenten en de gunningswijze van de opdracht. (de 
hoogdringendheid zal gevraagd worden). 

 
 
De h. Cools verklaart dat Uccle en avant voor de hoogdringendheid had 

gestemd omdat het wenselijk was deze middelen vast te leggen en een onderneming 
aan te wijzen voor het eind van het jaar. Uccle en avant zal zich onthouden omdat dit 
onderwerp een grondiger debat en informeel overleg met Toezicht zou hebben 
verdiend. Hij vindt ook dat Toezicht in het algemeen een beetje pietluttig is in dit soort 
zaken. Het zou ook nuttig zijn contact op te nemen met het kabinet van het Brusselse 
Gewest aangezien men in een aantal gevallen zou kunnen opteren voor 
stilzwijgende goedkeuring bij het verstrijken van de termijn door de voorkeurskeuzes 
te vermelden wat betreft de verdere uitwerking van dit of dat punt. 

 
  



AGENDAPUNT 27. Begroting 2021.- Begrotingswijzigingen nrs 4 en 5. 
 
 
De h. Cools verklaart dat deze begrotingswijzigingen niet louter technisch van 

aard zijn. Het is een lijst van uitgaven en inkomsten die resulteert in een tekort van 
iets meer dan € 146.000, wat een betreurenswaardig precedent is. 
Begrotingswijziging nr. 6 zal dit tekort waarschijnlijk wegwerken dankzij een 
gewestelijke subsidie. Hij moedigt het college niettemin aan om de gehele 
gemeentebegroting in het kader van begrotingswijziging nr. 6 te bestuderen om na te 
gaan of bepaalde posten niet strikter kunnen worden beheerd. 

 
De verslechtering van de Ukkelse financiën is namelijk niet alleen te wijten 

aan de gezondheidscrisis: de stijging van de uitgaven in domeinen zoals 
communicatie en evenementen zou beter onder controle kunnen worden gehouden. 
Tijdens de debatten over de begroting 2021 had hij erop gewezen dat het 
aangekondigd overschot, dat veel te hoog was, niet realistisch was en dat de 
OCMW-dotatie ontoereikend was. De gemeente mag dan ook niet verbaasd zijn 
aangezien deze situatie verre van onvoorzienbaar was. 

 
Gezien dit betreurenswaardig tekort zal Uccle en avant zich onthouden. 
 
De h. De Bock wijst erop dat Défi zich ook zal onthouden. Hij benadrukt dat 

de begrotingsinspanningen vooral waren geleverd door de Ukkelaars via de 
verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing die de Ukkelaars meer 
had getroffen dan andere Brusselse belastingplichtigen. Niettemin zal er in de 
toekomst voor moeten worden gezorgd dat de fiscale druk de gemeente niet 
ontoegankelijk maakt voor een hele reeks medeburgers. 

 
Défi staat ter beschikking van de meerderheid om na te denken over een 

rationeler beheer van de gemeenteschuld. 
 
 


