GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 24 oktober 2013 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.
2B – 1
2B – 2

2C – 1
2C – 2
2C – 3
2D – 1
2D – 2
2D – 3

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 26 september 2013.
Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het Schepencollege die de voorwaarden van de opdracht
vaststellen.
Milieu.- Gemeentegebouw Auguste Dansestraat, 25.- Fotovoltaïsche zonnepanelen.- Ingreep op
het systeem om de meters op afstand te lezen.- Goedkeuring van het ontwerp, van de vastlegging
en van de financiering.
V.Z.W. S.W.U..- Resultatenrekening en balans voor het dienstjaar 2012.- Begroting 2013.
Huisvesting.- Samenwerkingsakkoord Gemeente /V.Z.W. Sociaal Woningbureau Ukkel.Goedkeuring van het ontwerp.
Huisvesting.- Samenwerkingsakkoord Gemeente/U.H.M., met het oog op het beheer van de
woningen op het Horzelplein.- Goedkeuring van het ontwerp.
Gemeente-eigendommen.- Victor Gambierstraat.- Strook gemeentelijke grond.- Voorziene
onderhandse verkoop.- Expertiseverslag van het goed.- Eenzijdige koopbelofte.- Goedkeuring van
het principe en de voorwaarden.- Beroep op een notaris.- Aanneming van de ontwerpakte.
Gemeente-eigendommen.- Drie Koningenstraat.- Onteigeningsplan.- Minnelijke afstand door de
eigenaars van de innemingen 2 tot 4.- Goedkeuring van de definitieve aankoopprijs en de totale
buitengewone uitgave.- Aanneming van de ontwerpakte.
Grondregie.- Ontwerp "de Puysselaer".- Bouwen van zes woningen in de Pierre de
Puysselaerstraat.- Aansluitingen tot het gas en-elektriciteitsnetwerk.

2E – 1

Personeel.- Intergemeentelijke samenwerking in HRM.

3B – 1

Jaarlijkse rekeningen voor het dienstjaar 2012.

3C – 1

Ukkelse economie.- Reglement betreffende de ambulante handel op de openbare markten.Wijziging.

4B – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het Schepencollege die de voorwaarden van de opdracht
vaststellen.

5A – 1
5A – 2

V.Z.W. Le Val d'Uccle.- Balans van het dienstjaar 2012 en begroting voor het dienstjaar 2014.
Wedstrijd "Wat is mooi ? Wat is lelijk ?".- Wedstrijdreglement.

6A – 1
6A – 2

Netwerk van de Franstalige gemeentelijke bibliotheken.- Toetreding tot de digitale Brusselse
gezamenlijke catalogus van de collecties van de openbare bibliotheken van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.- Aanhangsel van de overeenkomst.
Fouchtra ! … 9de editie.- Gemeentelijke steun.- Buitengewone toelage.

6B – 1

V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Rekening 2012.- Begroting 2014.

6C – 1

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Mededeling van beslissingen
van het Schepencollege.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het Schepencollege.
Rioleringswerken uitgevoerd door Hydrobru.- Levering en aansluiting van straatkolken.Goedkeuring van de uitgave en de financieringswijze.

7A – 2

7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6

7A – 7

Eindejaarsverlichtingen.- Aanbrengen van 3 nieuwe draagkabels, Waterloosesteenweg, ter hoogte
van de Rallye des Autos.
Scholen Calevoet en Homborch.- Verwijderen van borden met asbest.- Transactie.
Sportzaal van Sint-Job.- Vervanging van het dak en de vloerbedekking.- Goedkeuring van het
ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Roze Hoeve.- Studieopdracht voor het opstellen van een dossier voor de restauratie en de
renovatie van een geklasseerd historisch gebouw.- Bijkomende opdracht bij het studiebureau.Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering
van de uitgave.
Merloschool.- Vervanging van de gasinstallatie.- Toepassing van de artikels 234, alinea 1 en 249,
§ 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.

7B – 1

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

8C – 1

O.C.M.W..- Begrotingswijziging nr 3 (dienst Investering).

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1) Mevr. Francken :
Wagenstraat.- Gemeentelijk mobiliteitsplan.
2) Mevr. Fraiteur :
De toekomst van onze markt, gevolgen voor de plaatselijke handelaars, parkeerproblemen en inrichting van
de plaats.
Schriftelijke vraag :
13/18 De h. Toussaint : de door Vivaqua gestorte bedragen aan de Brusselse gemeentes.
Ukkel, 16 oktober 2013.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,
Luc PARMENTIER

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

