GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 23 april 2009 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Ontslag van een Gemeenteraadslid.- Onderzoek van de verkiesbaarheidvereisten, eedaflegging
en aanstelling van een Gemeenteraadslid.

B

Goedkeuring van de processen-verbaal van de zittingen van de Gemeenteraad van 5 en 26 maart
2009.

1A – 1

Preventiedienst.- Toekenning van premies om woningen te beveiligen.- Goedkeuring van het
reglement 2009.

1C – 1

Titel van ereburger toegekend aan Olivier Strebelle.

2C – 1

Vergoedingsreglement voor diensten bewezen door de politie aan particulieren en aan de private
en openbare instellingen.- Wijzigingen van tarief en tekst.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Verenigde Anglicaanse Kerk.- Begroting voor 2008.- Advies.
Verenigde Anglicaanse Kerk.- Begroting voor 2009.- Advies.
The International Protestant Church of Brussels.- Rekening van 2007.- Advies.

3A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Aankoop van een hoogtewerker met korf.- Goedkeuring van de uitgave, het bijzonder lastenboek,
de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze van de uitgave.
Verschillende gebouwen.- Brand- en/of inbraakalarmen.- Calevoetschool.- Verbetering van het
inbraakalarm.- Goedkeuring van het ontwerp, de gunningswijze van de opdracht, de raming en de
financiering van de uitgave.
Verschillende gebouwen.- Inrichting en modernisering van verschillende lokalen.- Aankoop van
vier micro's en toebehoren voor de diensten Burgerlijke stand en Werken.- Goedkeuring van de
voorwaarden van de opdracht.
Verschillende gebouwen.- In overeenstemming brengen van de elektrische installaties.Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht en van de wijziging van de omschrijving van
het begrotingsartikel.

3A – 2
3A – 3
3A – 4
3A – 5

3D – 1
3D – 2
3D – 3
3D – 4

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Twaalfde vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeente Ukkel.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekking en
nieuwe bepalingen.- Joseph Bensstraat.
Reglement van inwendig bestuur.- "Zonder auto mobiel in de stad" van 20 september 2009.

3E – 1

Informatica.- Aankoop van een module om informatie op te vragen betreffende de onbetaalde
parking in het nieuwe Onyxsysteem van de belastingen.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze en de financiering.

5A – 1

Goedkeuring van de Begroting 2009.- Kennisneming.

5D – 1

Buitenschoolse opvang.- Aankoop van materiaal.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234,
alinea 3 van de nieuwe gemeentewet, van de beslissingen van het Schepencollege die de
voorwaarden van de opdrachten vaststellen.

6A – 1

Solidariteit Noord/Zuid.- Subsidies 2009.- Artsen zonder grenzen, humanitaire hulp voor Gaza.

7–1
7–2
7–3
7–4
8–1
8–2
8–3

9–1
9–2
9–3
9–4
9–5

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het Schepencollege die de voorwaarden van de opdrachten
vaststellen.
Gemeentelijk onderwijs.- Schoolherinschakeling.- Overdracht van subsidies, toegekend aan de
deelnemende scholen.
Gemeentelijke peutertuinen.- Goedkeuring het gewijzigde huishoudelijk reglement van de
peutertuinen en de opvangwerking in de peutertuin van Val Fleuri.
Speelplein.- Goedkeuring van de wijzigingen in het huishoudelijk reglement.
Gemeente-eigendommen.- Openbaar verkoop, met mogelijkheid van een hoger bod, van de
terreinen die de visvijver en de bijbehorende installaties vormen, gelegen in de Linkebeekstraat,
71.- Staat van de goederen.- Goedkeuring van de lastenkohieren van de verkoop.
Gemeente-eigendommen.- Ontwerp van onderhandse verkoop, zonder voorwerp, van een
bouwterrein, gelegen in de Ruisbroeksesteenweg.- Intrekking van het goed van de
verkoopprocedure.- Intrekking van de beraadslaging van de Gemeenteraad.
Bedrijf voor Grondbeleid.- "Ontwerp Visserijstraat".- Bouw van woningen aan de hoek van de
Visserijstraat en de Baron Perelmanstraat.- Opdracht nr. 2 : sanitair, verwarming, ventilatie en
warmwaterproductie met een zonneboiler.- Wijziging van de gunningswijze van de opdracht.
V.Z.W. La Ferme Rose.- Begroting 2009.- Goedkeuring.
V.Z.W. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Begroting 2009.- Goedkeuring.
Gift van drie schilderijen van de kunstenaar War Van Overstraeten.
Gemeentelijke Franstalige bibliotheken.- Unieke bibliotheekkaart.- Wijziging van het reglement.
Overname van de Ukkelse afdeling van de Mediatheek van België door de Gemeente.Overeenkomst voor de integratie van de activiteiten en de technische samenwerking tussen de
gemeente Ukkel, de Mediatheek van de Franse Gemeenschap van België en de Franse
Gemeenschap van België.

Mondelinge vragen :
Mevr. Charlier : Uitdelen van socialistische pamfletten door gemeentelijke ambtenaren.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. de Lobkowicz :
Motie van de Gemeenteraad van Ukkel die zijn Burgemeester, de heer Armand De Decker, vraagt zijn functie
volledig uit te oefenen tot het einde van zijn mandaat.
2. Mevr. Charlier en de h. De Bock :
Verdediging van de gemeentelijke autonomie.- Motie.
3. Mevr. Delwart :
Werken Jean en Pierre Carsoellaan.
Geschreven vragen :
09/15 De h. De Bock : werfinbreuken 131-133 Moensberg.
Ukkel, 14 april 2009.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

