GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 11 september 2014 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Lijkredes.

B.

Overlijden van een gemeenteraadslid.- Vervanging.

C.

Overlijden van een lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.- Vervanging.

D

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 26 juni 2014.

1B – 1

Project voor de voortzetting van GTi-Archives voor de ontwikkeling van de samenwerkingen
tussen de gemeentes en de O.C.M.W.'s inzake het beheer van documenten (incl. archieven) en
verwante zaken.- Deelname van de gemeente aan GTi-Archives.- Subsidieaanvraag.

1C – 1
1C – 2
1C – 3

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Begroting 2012.- Advies.
Katholieke kerkfabrieken.- Rekeningen van 2013.- Advies.
Belastingreglement betreffende het gebruik van standplaatsen op de jaarmarkt van Sint-Job.

2A – 1

Stedenbouw.- Definitieve aanneming van het bijzonder bestemmingsplan nr 64 "Groeselenberg".

3B – 1

Belastingreglement op de huis-aan-huisverdeling van niet-nominatief en niet-geadresseerd
reclamedrukwerk.- Wijzigingen.

4B – 1

Overheidsopdrachten.- 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 opdracht vaststellen.

4D – 1

V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd.- Rekeningen 2013.

5A – 1

Overheidsopdrachten.- 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 opdracht vaststellen.

6B – 1

V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2013.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het Schepencollege.
Aanleg van de Moensberg.- Dienstjaar 2008.- Kosten voor de verplaatsing van installaties van
concessionarissen.- Financieringswijze.
Specifieke aanleg van een overstromingszone Sint-Jobsesteenweg.- Dienstjaar 2014.Goedkeuren van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en
de financieringswijze.
Aanleg van de rand van de Kauwberg.- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Subsidies ter ondersteuning voor het opzetten van samenwerking tussen gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Project van de Werk- en Informatiegroep Overheidsopdrachten
van het Brussels Gewest (WIG OO Brussel) betreffende de ontwikkeling van de activiteiten van het
platform WIG OO Brussel.
Val Fleurischool.- Uitbreiding van de overdekte speelplaats.- Goedkeuring van de overschrijding
van de uitgave en de financieringswijze.
Merloschool.- Nieuwbouw aan straatzijde en verbouwing van de conciërgewoning en de
kleedkamers van de turnzaal.- Aansluiting aan het openbaar waternet.- Goedkeuring van de
uitgave en van de financieringswijze.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5

7A – 6
7A – 7

7A – 8
7A – 9

7B – 1
7B – 2
9A – 1
9A – 2

School Eglantiers.- Gedeeltelijke heropbouw.- Splitsen van twee wateraansluitingen en wijziging
van een bestaande aansluiting door een aansluiting tussen twee afsluiters.- Goedkeuring van de
uitgaven en van de financieringswijze.
Roze Hoeve.- Studieopdracht voor het opstellen van een restauratie- en renovatiedossier voor een
beschermd historisch gebouw.- Bijkomende opdracht bij het oorspronkelijke studiebureau i.v.m.
een aanvraag van een milieuvergunning.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Zeventiende hernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Gemeente Ukkel.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Mededeling van beslissingen
van het College van Burgemeester en schepenen.
Kinderdagverblijf Chat.- Werken met het oog op een verhoging van het aantal opvangplaatsen.

Mondelinge vraag :
De h. Toussaint : Balans Apéro Foot.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. Mevr. Van Offelen :
Een open kijk op de wereld van de Ukkelse jongeren via de promotie van de talenkennis.
2. De h. Desmet :
Station van Calevoet.
Schriftelijke vraag :
14/06 De h. Desmet : publiciteitswagentje.
Ukkel, 2 september 2014.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,
Luc PARMENTIER

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

