
De belangrijke punten van de gemeenteraad van donderdag 20 februari 2020

Grondregie - Woonhuis Alsembergsesteenweg, 867 - Precaire tijdelijke bezetting door een 
vereniging met een sociale roeping - Goedkeuring van het principe en vastlegging van de 
voorwaarden - Goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst
Dit punt betreft het ontwerp van overeenkomst met de Fédération Bruxelloise de l’Union pour le 
Logement (FéBUL) voor de bezetting van de woning in de Alsembergsesteenweg 867 in afwachting 
van de definitieve herbestemming hiervan. Schepen van Grondregie Jonathan Biermann (MR) 
preciseert dat deze woning (eigendom van de gemeente) bestemd werd als sociale huisvesting en 
deze functie behouden moet blijven (waarschijnlijk voor studenten). In afwachting hiervan voldoet 
deze precaire bezetting aan de sociale doelstelling.

Bij de oppositie was Cédric Norré (PS) tevreden over dit project. Hij stelde wel voor om een lijst op te 
stellen van alle onbezette goederen die eigendom zijn van de gemeente en de mogelijkheden voor 
precaire bezettingen door verenigingen te analyseren zodat deze goederen niet langer onbezet 
blijven. Volgens Jonathan Biermann is er momenteel geen enkel gemeentelijk goed onbezet, met 
uitzondering van de oude conciërgewoning van het Wolvendaelpark (momenteel gebruikt door de 
parkwachters en waarschijnlijk later bestemd als huisvesting). Het punt werd unaniem goedgekeurd.

IDPBW: Jaaractieplan 2020 en globaal preventieplan 2020-2024 
Bij de oppositie is Bernard Hayette (fractieleider PS) tevreden over de aandacht die besteed wordt 
aan de preventie en bestrijding van geweld, pesterijen en seksueel geweld op de werkvloer via de cel
die verbonden is aan de preventie van psychosociale risico's. Hij wou graag weten of deze structuur 
ook burn-out behandelt en of er een opleiding rond de bestrijding van discriminatie is voorzien.

Schepen van de IDPBW Jonathan Biermann (MR) antwoordt dat er een risicoanalyse werd uitgevoerd
voor de bestaande functies (90) binnen het bestuur en dat er een specifieke analyse psychosociale 
risico's werd uitgevoerd voor alle posten samen. Er worden hier veel aandacht en middelen aan 
besteed, dankzij de waardevolle medewerking van de vakbonden bij de monitoring van het werkzijn 
op het werk. Een externe preventieadviseur beheert situaties met betrekking tot burn-out.

Er is geen opleiding inzake discriminatie voorzien in de catalogus van preventieopleidingen waarover 
de gemeente beschikt. De schepen geeft wel aan dat dit ontwerp werd aangehaald tijdens de 
bespreking van de waarden binnen het bestuur. Schepen van Personeel Valentine Delwart (MR) 
voegde eraan toe dat er gedurende het hele jaar workshops rond deze waarden voorzien zullen 
worden om het personeel te sensibiliseren.



Bij de meerderheid merkte Serge Minet (Ecolo) op dat dit domein nauwelijks of maar moeizaam 
beheerd wordt binnen het beleid. Hij gaf aan dat hij in zijn therapeutisch werk uitzonderlijke 
tragische gebeurtenissen heeft gezien die gewone mensen getroffen hadden. Het punt werd 
unaniem goedgekeurd.

Oproep tot projecten Fonds Suzanne et Louise Matelart - Opwaardeling van openbare plaatsen, 
pleinen, rotondes, parken en tuinen via de creatie, de realisatie of de renovatie van openbare 
ruimtes en de plaatsing van kunst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Rotonde Florida - 
Goedkeuring van de overeenkomst
In het kader van de oproep tot projecten van dit fonds werd een project geselecteerd dat bij de 
Koning Boudewijnstichting werd ingediend door de gemeentelijke Groendienst. De overeenkomst 
tussen de gemeente en de Koning Boudewijnstichting betreft de installatie van het werk "L’anneau" 
van de Ukkelse kunstenaar Raymond Glorie aan de rotonde Florida.

Bij de oppositie vindt Bernard Hayette (fractieleider PS) dat dergelijke initiatieven ook genomen 
moeten worden in wijken waar kunst in het algemeen afwezig is. Emmanuel De Bock (fractieleider 
DéFI) vindt dat kunst in de straat een specifieke identiteit aan de gemeente geeft en dat dit enkel 
maar aangemoedigd kan worden. Schepen van Groene Ruimtes Maëlle De Brouwer (Ecolo) gaf aan 
dat er nog andere kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst zullen worden. Volgens schepen van
Wegen (Ecolo) zal er een werk van Ruelens geplaatst worden aan de driehoek Beeldhouwerslaan / 
Groeselenberg, in overleg met de kunstenaar en het wijkcomité. Het punt werd unaniem 
goedgekeurd.

Eveneens op de agenda: 
Toekenning van een subsidie voor "24 Heures Vélo du bois de la Cambre", kaderovereenkomst 
tussen de gemeente Ukkel en hub.brussels, Gemeenteonderwijs: pilootplan - 
Begeleidingsovereenkomst - CECP…

  


