De belangrijke onderwerpen van de gemeenteraad van donderdag 28 juni 2018

Rekening 2017
Schepen van Financiën Valentine Delwart (MR) heeft de laatste rekening van deze legislatuur voorgesteld: er is een overschot van € 5.962.552. Het globale resultaat vertoont een overschot van
€ 10.261.322. Dit mooie resultaat is er gekomen dankzij een daling van personeelskosten en schulden
en een stijging van overdrachtsinkomsten.
Alle diensten hebben uitstekend werk geleverd om deze begroting op te stellen. Dit resultaat is geen
toeval maar ligt in de lijn van de doelstelling die we in het begrotingsjaar nastreven. We kunnen trots
zijn op deze balans, gelet op de vele diensten naar de bevolking toe en de belangrijke dotaties aan de
politiezone en het OCMW. Dankzij deze gecumuleerde overschotten kunnen de schulden beter beheerd worden waardoor we minder leningen moeten afsluiten. Volgens burgemeester Boris Dilliès is
de rekening belangrijk omdat het de realiteit weergeeft en geen voorziening zoals de begroting.
Bij de oppositie geeft Thibaud Wyngaard (fractieleider Ecolo) aan dat het overschot het resultaat is
van de voorgaande begrotingen maar ook van de belastingstijging eind 2015. Het is correct dat Ukkel
meer diensten aanbiedt in vergelijking met andere gemeentes.
Bij de meerderheid gaf Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) aan dat er € 2.500.000 meer algemene
dotatie werd ontvangen. Zonder dit en de belastingstijging zou het resultaat negatief geweest zijn.
De volgende jaren moeten we erg leggen op de uitgaven.
Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid en verworpen door de oppositie.
Gemeentelijke stedenbouwkundige zoneverordening (GemSVS) “Grote lanen” - Opstart van de
procedure
De gemeentelijke stedenbouwkundige zoneverordening wordt door de gemeentes gebruikt om bij te
dragen aan het behoud en de ontwikkeling van een wijk. De gemeenteraad moet zich uitspreken
over een procedure betreffende de Churchilllaan, de Brugmannlaan, het Vanderkindereplein en het
Dancoplein en de Marlowsquare, naar aanleiding van een studie die door de wijk werd opgesteld.
Na de goedkeuring van deze beslissing door de regering kan er een studiebureau aangesteld worden.
Volgens schepen van Gemeente-eigendommen Marc Cools (MR) moeten er duidelijke regels zijn voor
de betrokken gebouwen en een wil om de interessante patrimoniale goederen te bewaren.

Bij de oppositie wou Françoise Dupuis (PS) de duur van een dergelijke procedure kennen. Dat kan
volgens de schepen tot twee jaar duren, naargelang de snelheid waarmee het gewest de nodige beslissingen neemt. Het is momenteel erg traag maar het is nog steeds sneller dan een BBP.
Bij Ecolo vond Ann- Mary Franken dat dergelijke studies niet door wijkcomités betaald moeten worden en dat de schepenen proactiever moeten zijn. Volgens Marc Cools was de gemeente proactief in
dit domein: tijdens deze legislatuur werden er twee bijzondere bestemmingsplannen goedgekeurd.
Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Bouw van een school op een gedeelte van de Stroobantsite via een erfpacht
De school La Famille zal een gedeelte van de Stroobantsite innemen en er is een principeakkoord
nodig om te vermijden dat de school zijn schenkers verliest aan andere projecten en nutteloze architectenlonen te moeten betalen. Volgens schepen van Gemeente-eigendommen Marc Cools (MR) zal
de gemeente schoollokalen kunnen gebruiken buiten de lesuren. Er zijn ook geen negatieve gevolgen
voor de site en de omgeving.
Bij de oppositie is de PS akkoord met het principe maar zou er prioriteit gegeven moeten worden aan
een openbare school in plaats van een min of meer privéschool.
Ecolo gaf aan dat deze school behoort tot het vrij onderwijs en in geen geval een privéschool is. Serge
Minet benadrukte dat er een tekort is aan onderwijs voor mindervaliden en bedankt het college om
dit project te ondersteunen.
Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid en Ecolo. Onthouding van de PS.
Eveneens op de agenda:
De afwerking van het dossier rond de verkoop van de Auguste Dansestraat 25, de wijziging van het
driejarig investeringsprogramma 2016-2018 inzake de toekenning van aanmoedigingssubsidies voor
investeringen in het algemeen belang, de goedkeuring van het gemeentereglement inzake premies
om de installatie van defibrillatoren in horecazaken aan te moedigen, de samenwerkingsovereenkomst tussen de babyopvang van het OCMW en de gemeentelijke opvangdiensten, …

