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Woord van Aleksandra Kokaj, voorzitster van de gemeenteraad
Ingevolge een wijziging van de gemeentewet (ordonnantie van 23-07-2012) zal het voorzitterschap
van de Ukkelse gemeenteraad voor het eerst waargenomen worden door het gemeenteraadslid
Aleksandra Kokaj (Ecolo) en niet meer door de burgemeester. Deze nieuwe regel zal raadsleden de
mogelijkheid bieden om beter hun controleopdracht van het college uit te voeren en de voorzitster
de mogelijkheid geven om - dankzij haar meer onafhankelijke positie - bij te dragen aan de werking
van de gemeenteraad. "In het licht van de transparantie en het wantrouwen tegenover de goede
werking van de instellingen vanwege de burger is het een goede zaak om deze functie van voorzitter
te creëren. Het toont openheid en draagt bij aan de democratie. Het is een eer en een genoegen om
deze functie te bekleden en ik zal mijn verantwoordelijkheid opnemen", aldus Aleksandra Kokaj die
eveneens benadrukt dat ze alles in het werk zal stellen opdat de debatten verlopen met respect voor
de oppositie.
Gemeente-eigendommen - Perceel openbare parking halte Linkebeek - Goedkeuring van een
overeenkomst inzake de instelling van een recht van opstal
Dit punt betreft de overeenkomst inzake de instelling van een recht van opstal op de ruimte bovenop
de treinsporen voor de creatie van een parking van 80 plaatsen.
Bij de oppositie wou Marc Cools (fractieleider Uccle En Avant) weten wanneer de werken zouden
starten en of dit verbonden was aan de verkrijging van een bouwvergunning. Schepen van
Gemeente-eigendommen Jonathan Biemann (MR) bevestigde dat er een bouwvergunning werd
aangevraagd in juli en dat de vergunning in de komende weken afgeleverd zou worden. Emmanuel
De Bock (fractieleider DéFI) vindt niet dat gemeentes financieel moeten opdraaien voor de
ingebruikname van parkings die toebehoren aan een andere instelling. Een dergelijke uitgave kan
voor talrijke andere zaken gebruikt worden die belangrijker zijn. Dit punt werd gedeeld door
Jonathan Biermann die betreurde dat Infrabel geen nieuwe aanvraag had ingediend na de annulering
van de oorspronkelijke vergunning voor de parking. Alle studies van Infrabel konden wel
gerecupereerd worden. Infrabel zelf zal een parking met ± 80 plaatsen creëren aan Moensberg.
Emmanuel De Bock wees op de noodzaak om de lokale parkeermogelijkheden te beschermen.
Volgens de schepen zullen de twee nieuwe parkings aan de stations Linkebeek en Moensberg
inspelen op de parkeernoden in deze wijken, zonder moeilijkheden voor de bewoners. Deze twee
wijken zullen bovendien geëvalueerd worden in het kader van een algemene evaluatie van het
parkeerplan. Het punt werd unaniem goedgekeurd.

Vergoedingsreglement voor het plaatsingsrecht op de openbare markten - Wijziging
Dit punt betreft de verlaging van de vergoeding voor de markt Chantecler omdat het klassieke tarief
voor sommige handelaars te hoog bleek te zijn om rendabel te blijven.
Bij de oppositie vroeg Emmanuel De Bock (fractieleider DéFI) hoeveel dit globaal vertegenwoordigde.
Indien het gaat om enkele honderden euro, zou een gratis vergoeding gepast zijn. Dit kan de lokale
handel stimuleren in een wijk die er nood aan heeft.
Schepen van Economie en Handel (MR) gaf aan dat de daling in stappen zal verlopen, met als eerste
stap een vermindering met 50%. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat de handelaars blijven. Indien niet,
kunnen we nog verder gaan. Om de handelaars te behouden en de markt nog aantrekkelijker te
maken stelde ze voor om activiteiten te organiseren in samenwerking met de inwoners in het kader
van het plan rond sociale cohesie van twee huisvestingsmaatschappijen die in de wijk actief zijn.
Bij de meerderheid vroeg Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo) om een meer globale visie op
wijkniveau te onderzoeken waarbij rekening gehouden wordt met de verwachtingen van de
bevolking om andere commerciële projecten op te kunnen starten. Hijzelf zou graag winkels zien op
het Gelaarsde Katplein. Valentine Delwart bevestigde dat de bevolking geregeld wordt geraadpleegd.
Op het vermelde plein is er echter weinig interesse van handelaars, ondanks de immobiliënprojecten.
Er wordt momenteel nagedacht over een project om de enige winkel die er nog is te kunnen
behouden. Het punt werd unaniem goedgekeurd.
Fusie tussen de thuishulpdiensten gemeente/OCMW - Overeenkomst inzake bepaalde financiële
aspecten
Deze overeenkomst is de laatste stap in een lang proces. Bij de oppositie is Emmanuel De Bock
(fractieleider DéFI) tevreden over dit resultaat maar hij geeft toch aan dat er slechts één synergie
tussen de gemeente en het OCMW gerealiseerd werd. Er zijn nog meer synergieën mogelijk en hij
verwijst hiervoor naar wat de gemeente Etterbeek en haar OCMW hebben gerealiseerd.
Bij de meerderheid vroeg Michel Cohen (MR) om nog andere synergieën te overwegen, zoals inzake
juridische aangelegenheden of personeel, om de burgers een betere dienstverlening aan te kunnen
bieden. Valentine Delwart (MR) gaf aan dat deze fusie een aanzienlijke werklast met zich heeft
meegebracht, vooral inzake personeelsbegeleiding, en dat er met dit aspect rekening gehouden
moet worden in het kader van toekomstige fusies en synergieën. Pierrot Desmet (fractieleider Ecolo)
vindt dat niet de financiële kant maar de kwaliteit van de dienstverlening de prioriteit moet zijn. En
des te beter als de gemeente er financieel baat bij heeft. OCMW-voorzitter Stefan Cornelis (Open
VLD) besloot dat deze synergie in de eerste plaats werd gerealiseerd om de thuishulpteams beter te
omkaderen teneinde de gebruikers een betere dienstverlening te kunnen bieden. Het punt werd
unaniem goedgekeurd.
Eveneens op de agenda:
Een technische samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ukkel en Point Culture voor het
jaar 2019, subsidies voor jeugdbewegingen (jaar 2018), de ordonnantie betreffende de transparantie
van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse mandatarissen (algemene beslissing) ...

