GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 25 februari 2010 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

B.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 21 januari 2010.

7B – 1

O.C.M.W..- Begroting 2010.

1A – 1

Preventie.- Toekenning van premies voor de beveiliging van woningen.- Goedkeuring van het
Reglement 2010.

1B – 1
1B – 2
1B – 3

Presentiegeld van de gemeenteraadsleden.- Nieuwe bedragen.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Jeugd.- Vervanging van een bestuurder.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd.- Vervanging van een bestuurder.

2A – 1

Toelage inzake Energieprestatie en Binnenklimaat van Gebouwen.- Overeenkomst voor 2009.

2D – 1

Kerkfabriek van Sint-Job.- Begroting voor 2010.- Advies.

3–1
3–2

4A – 1
4A – 2
4A – 3

4A – 4

Gemeente-eigendommen.- Roerende schenking aan de Gemeente van een
herdenkingsmonument.- Goedkeuring van het principe en van de voorwaarden van de operatie.
Gemeente-eigendommen.- Crabbegatweg.- Afstand aan de Gemeente, ten kosteloze titel, van een
helft van de stenen brug en van de wegzate, alsook van de bermen langs de aangrenzende
eigendom.- Goedkeuring van het principe en van de voorwaarden van de operatie.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
School "Les bouleaux" - Homborch.- Vervanging van de buitenste ingangsdeuren en ramen.Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering
van de uitgave.
Verschillende Gemeentegebouwen.- Vervanging of herstellingen van daken en dakgoten.- Lot I.Gebouw Auguste Dansestraat, 25 - Gebouw vooraan.- Vervanging en isolatie van het plat dak.Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering
van de uitgave.
Roze Hoeve.- Renovatie van het gebouw.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de
gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.

4C – 1

Milieu.- Lokale Agenda 21.- Overeenkomst tot vastlegging van de voorwaarden voor de
toekenning van de subsidie Agenda Iris 21.

4D – 1

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

7A – 1

Preventie.- Samenwerkingsovereenkomst betreffende het programma "Mentoraat".

8–1

2009 : wereldjaar van de astronomie.- Organisatie van een wedstrijd "Galilée".Schooljaar 2009-2010.

Mondelinge vragen :
Mevr. Charlier :
Gebruik van lokalen door de sportclubs.- Verhoging van de tarieven.
De h. Wyngaard :

Voorlopige eindhaltes van de trams 3, 23 en 24 aan het rondpunt Churchill en aan Vanderkindere.Opvolging van het dossier.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. de Lobkowicz :
Conferentie van Burgemeesters.- Mededeling van een rekening van inkomsten en (vooral) uitgaven.
2. De h. Cohen :
Herstelling van de Victor Allardstraat.
Schriftelijke vraag :
10/01 De h. Toussaint : Vervanging van de T7000.
Ukkel, 16 februari 2010.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Claude DESMEDT
1ste schepen.

