
AGENDAPUNT 1. Politieverordening goedgekeurd door de Burgemeester 
op 18 november 2021 die toestaat dat de zitting van de Gemeenteraad van 25 
november 2021 alsook de commissies die ermee samengaan van 18 en 22 
november 2021 virtueel gehouden worden via videoconferentie 
en dat de administratieve documenten elektronisch aan de 
gemeenteraadsleden bezorgd worden. 

 
De h. Cools betreurt dat de gezondheidscontext het college ertoe had 

gedwongen deze zitting van de gemeenteraad virtueel te organiseren omdat de 
interacties tussen de verkozenen, ondanks het belang van het uitzenden van de 
debatten op Facebook, verre van dezelfde zijn naargelang de zittingen virtueel of 
fysiek worden gehouden. 

Hij erkent niettemin dat er vooruitgang was geboekt bij het opzetten van het 
systeem aangezien de raadsleden afgelopen donderdag in kennis waren gesteld van 
de regeling voor deze zitting, terwijl dit voor de vorige zitting veel later was (in de 
namiddag van de dag ervoor). 

Voor Uccle en avant vormt deze situatie een principieel probleem omdat de 
werking van de democratische instellingen ongetwijfeld wordt gewijzigd door de 
toename van het aantal vergaderingen per videoconferentie. Als dit systeem tot 
maart volgend jaar blijft bestaan, zal de gemeenteraad van Ukkel in twee jaar tijd 
slechts twee keer (ofwel een derde van de zittingsperiode) fysiek zijn gekomen! 

Aangezien covid op korte termijn zeker niet zal worden uitgeroeid, moeten we 
- zowel instellingen als individuen - ermee leren leven.  

In dit verband merkt hij op dat verschillende parlementaire vergaderingen (o.a. 
de Raad van Europa) fysiek blijven vergaderen, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften. 

Om deze redenen heeft Uccle en avant besloten zich voor dit punt te 
onthouden. 

Hij betreurt dat de h. Cohen zijn overwegingen ongepast vond. De h. Cools 
begrijpt dat zijn standpunt niet wordt gedeeld door de andere raadsleden maar hij is 
ervan overtuigd dat hij het op rationele en weloverwogen wijze heeft uiteengezet. 


