GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 25 juni 2009 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 28 mei 2009.

1A – 1

Strategisch veiligheids- en preventieplan.- Bijkomend contingent.

2A – 1

Personeel.- Reglement betreffende de mededeling en de opvolging van de afwezigheden om
medische redenen van de gemeentelijke ambtenaren.

2D – 1

Katholieke kerkfabrieken.- Rekeningen van 2008.- 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.
Heraanleg van de Groene Jagerslaan.- Dienstjaar 2009.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financiering.
Moensberg.- Rooiplan.- Gedeeltelijke wijziging van het rooiplan goedgekeurd op 28 juni 2007.Definitieve goedkeuring.
Complex Neerstalle.- Aanleg van een voetbalterrein versterkt met synthetische vezels.
Bouw van een administratief gebouw, Beeckmanstraat, 87.- Lot I.- Ruwbouw en afwerking.Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering
van de uitgave.
Administratief gebouw Auguste Dansestraat, 25.- Herinrichting van de 3de verdieping en van het
gebouw achteraan.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht,
de financiering van de uitgave en de begrotingswijziging.
Verschillende gemeentegebouwen.- Vervanging van ramen.- Lot I.- Administratief gebouw
Auguste Dansestraat, 25.- Vervanging van de glazen daken.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Kinderdagverblijf van Sint-Job.- Inrichten van 2 afdelingen op de eerste verdieping.- Goedkeuring
van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Gemeentehuis.- Renovatie van de elektrische installatie.- Goedkeuring van het ontwerp, het
lastenboek, de gunningswijze van de opdracht, het vastleggen en de financiering van de uitgave.
Zwembad Longchamp.- Vervanging van twee verwarmingsketels.- Goedkeuring van het ontwerp,
het lastenboek, de gunningswijze van de opdracht, het vastleggen en de financiering van de
uitgave.
Bibliotheek Montjoie.- In overeenstemming brengen en wijzigen van het brandalarm.- Goedkeuring
van het ontwerp, de gunningswijze van de opdracht, de raming en de financiering.
Bibliotheek Montjoie.- Wijziging van het inbraakalarm.- Goedkeuring van het ontwerp, de
gunningswijze van de opdracht, de raming en de financiering.
Kinderdagverblijf van Sint-Job.- Uitbreiding van het inbraakalarm.- Goedkeuring van het ontwerp,
de gunningswijze van de opdracht, de raming en de financiering.
Verschillende gebouwen.- Tussenkomsten en diverse aankopen voor technische installaties.Cultureel centrum.- Vervanging van de interface en de bedieningssoftware van het ventilatie- en
verwarmingssysteem.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
Val Fleurischool.- Herstelling van de heftafel en verplaatsing van de hydraulische en elektrische
bedieningen naar een binnenlokaal.- Goedkeuring van het ontwerp, de gunningswijze van de
opdracht, de raming en de financiering.
Driejarig investeringsprogramma 2007-2009.- Driejarige ontwikkelingsdotatie.- Wijzigingen.

3A – 2
3A – 3
3A – 4
3A – 5

3A – 6

3A – 7

3A – 8
3A – 9
3A – 10

3A – 11
3A – 12
3A – 13
3A – 14

3A – 15

3A – 16
3B – 1
3B – 2

Stedenbouw.- BBP nr 46bis - Put van Calevoet.- Gedeeltelijke afschaffing.- Definitieve aanneming
van de beslissing.
Stedenbouw.- Verkavelingsvergunning nr 475bis - Dolezlaan en Engelandstraat.- Aanleg van
openbare wegen.

3D – 1
3D – 2

5A – 1
5A – 2

5A – 3
5A – 4
5C – 1

5C – 2
5D – 1
5D – 2

6A – 1
6A – 2

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.- Vanderkinderestraat.- Leveringszones.
Begroting 2008.- Begrotingswijziging nr 99.- Afsluiting van het dienstjaar (gewone en
buitengewone diensten).
Financiële opdracht.- Afsluiten van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst
2009.- Goedkeuring van de raming, de gunningswijze van de opdracht, het bijzonder bestek en de
selectiecriteria.
Belastingreglement op de huis-aan-huisbedeling van reclamedrukwerk.- Wijzigingen van tarieven
en tekst.
Belastingreglement op administratieve diensten.- Wijzigingen van tarieven en tekst.
Levering en plaatsing van een omheining en een hek aan de Ferme Rose.- Kennisneming, in
toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet, van de beslissing van het
Schepencollege die de voorwaarden van de opdracht vaststelt.
Ondergrondse glasbollen.- Overeenkomst met het Agentschap Net Brussel.
Overeenkomst Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sportclubs en Gemeente.- Betaling van subsidies
aan de clubs.
V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Rekening van het dienstjaar 2008 en begroting voor het dienstjaar
2010.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd.- Rekening 2008.
Kinderdagverblijf van Sint-Job.- Aankoop van hoge babystoeltjes.- Kennisneming, in toepassing
van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet, van de beslissing van het Schepencollege
die de voorwaarden van de opdracht vaststelt.

8–1

Gemeente-eigendommen.- Openbare verkoop van het gebouw gelegen 739, Alsembergsesteenweg.

9–1
9–2

Festival Fouchtra 2009.- Buitengewone toelage.
Netwerk voor franstalige gemeentelijke bibliotheken.- Meerjarige plannen voor
lectuurontwikkeling.- Overeenkomst tussen de Franse Gemeenschap van België en onze
Administratie.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. de Lobkowicz :
Toekenning van de titel van ereburger van de Gemeente Ukkel aan Salvatore Adamo en Axelle Red.
Geschreven vragen :
09/18 De h. Toussaint : biometrische reispassen.
Ukkel, 16 juni 2009.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

