GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 17 december 2009 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

1C – 1
1C – 2

Subsidie aan een vaderlandslievende vereniging.
Gemeentelijke internationale coöperatie.- Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente
Kintambo (Stadsprovincie van Kinshasa).

2D – 1

Kerkfabriek van het Kostbaar Bloed.- Verschillende renovatiewerken aan het gebouw van de
erediensten.-Toelating om de werken uit te voeren en toekenning van een gemeentelijke subsidie.Advies.
Kerkfabriek van Sint-Paulus.- Toelating om een deel van een terrein behorende tot de kerkfabriek
in erfpacht af te staan.- Advies.
Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans.- Begroting voor 2010.- Advies.

2D – 2
2D – 3
3–1
3–2
3–3
3–4
3–5
3–6
4A – 1
4A – 2
4A – 3

4A – 4
4A – 5
4A – 6

Gemeente-eigendommen.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdrachten vaststellen.
Gemeente-eigendommen.- Onderhandse verkoop van een strook gemeentelijk terrein tussen het
Sint-Jobsplein en de Jean Benaetsstraat.- Uitslag van het onderzoek van commodo en
incommodo.
Gemeente-eigendommen.- Restauratie van de Nekkersgatmolen, Keyenbemptstraat, 66 en
opwaardering van de beschermde site.- Opdracht voor aanneming van werken.- Keuze van de
gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht.
V.Z.W. Animatie Socio-culturele Preventie.- Begroting 2010.
V.Z.W. Sociaal woningbureau van Ukkel.- Begroting 2010.
Bedrijf voor Grondbeleid.- Begroting 2010.- Stemming van voorlopige twaalfden.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Het Psychosociaal Interventieplan (P.S.I.P.) van de gemeente Ukkel - Goedkeuring.
Aankoop van een graafmachine.- Gebrek aan offertes.- Toepassing van artikel 17, § 2, 1° e) van
de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten.- Goedkeuring van de voorwaarden van de nieuwe
opdracht.
Conciërgewoning van de school van Calevoet.- Dringende en noodzakelijke werken.- Sanering
ingevolge waterschade.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
Kerk van Sint-Job.- Omschakeling naar gasverwarming.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
Zwembad Longchamp.- Vervanging van twee verwarmingsketels.- Goedkeuring van de verhoging
van de oorspronkelijk goedgekeurde raming van de uitgave.

4B – 1

Stedenbouw.- BBP nr 66 "Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen".- Aanduiding van een ontwerper.

4D – 1

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.

6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4
6A – 5

Bestemming voor ongebruikte saldi van leningen.
Aanvullende gemeentebelasting geheven op de belasting op de fysische personen.- Hernieuwing.
Vergoedingsreglement voor administratieve diensten.- Wijzigingen van tekst en tarief.
Belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten.- Wijziging van een tarief.
Belastingreglement op het lijkenvervoer en opgravingen.- Wijzigingen van tekst en tarief.

6B – 1

Ukkelse economie.- Toekenning van het "Ukkels Label".- Reglement.

6C – 1
6C – 2

V.Z.W. Ter bevordering van de openbare parken en openbare groene ruimten.- Rekeningen en
balans 2008.
V.Z.W. Ter bevordering van de openbare parken en openbare groene ruimten.- Begroting 2010.

6D – 1
6D – 2

V.Z.W. Bijschoolse activiteiten van Ukkel.- Rekening en balans 2008.- Begroting 2010.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de jeugd.- Begroting 2010.

7A – 1
7A – 2
7A – 3

V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Begroting 2010.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd.- Begroting 2010.
Gemeentelijke tussenkomst in de verplaatsingsonkosten van de Ukkelse gehandicapten die in een
onderneming voor aangepast werk werken.- Vaststelling van het toegekende bedrag.

7B – 1
7B – 2

O.C.M.W..- Rekening 2008.
O.C.M.W..- Begroting 2010.- Stemming van drie voorlopige twaalfden.

8–1
8–2

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het Schepencollege die de voorwaarden van de opdrachten
vastleggen.
Gemeentelijk onderwijs.- Barema.

9–1
9–2

Kunstwerken van André Willequet.- Overeenkomst.
Théâtre du Ratinet.- Renovatie.- Buitengewone toelage.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Cohen :
Ontslag van de voorzitter van het O.C.M.W..- Begrotingsimpact.- Opvolging.
2. De h. De Bock :
a) Oude Weg.- Vellen van bomen.
b) Voertuigen met buitenlandse nummerplaten.
3. M. Desmet :
Het nemen van foto's in de begraafplaatsen.
4. M. de Lobkowicz :
Depot Marconi : stand van zaken na het advies van het Milieucollege dat gunstig uitvalt voor de
buurtbewoners.
Ukkel, 8 december 2009.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

