GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 2 oktober 2014 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

1A – 1

Preventiedienst.- Intergemeentelijke samenwerking met de gemeenten Sint-Gillis en Vorst.Project "Accroche-moi".

1F – 1

sluiten van een protocolakkoord met het parket van Brussel inzake gemengde inbreuken.- Artikel
23 van de wet van 24 juni 2013 op de administratieve sancties.
Aankoop van kantoorgebouwen.- Goedkeuring van het principe en vastlegging van de
voorwaarden.

2A – 1
2A – 2
2B – 1
2B – 2

Stedenbouw.- Aanvraag tot wijziging van kavel B5 van de geldende verkavelingsvergunning
471bis.- Dossier verkavelingsvergunning nr. 471quinquies - Egide Van Ophemstraat en Ilya
Prigoginelaan.- Aanleggen verlenging van openbare wegen.
Stedenbouw.- Aanvraag tot verkavelingsvergunning nr. 534.- Egide Van Ophemstraat.- Aanleggen
en verlengen van openbare wegen.
Milieu.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.- Mededeling van de
beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Milieu.- Overeenkomst voor de sterilisatie en de verzorging van zwerfkatten op het grondgebied
van de gemeente Ukkel door de V.Z.W. Chats Libres.

2C – 1

Huisvesting.- Gebouw Rittwegerstraat, 17.- Nieuwe huurvoorwaarden.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikels 234, alinea 3 en
236.- Kennisneming van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Grondregie.- Goedkeuring van de rekeningen van de Grondregie voor het dienstjaar 2012.
Grondregie.- Terrein Linkebeekstraat.- Eventuele verkoop.- Vernietigingsarrest.- Kennisneming.Nieuwe beslissing.- Goedkeuring van de voorwaarden.

2D – 2
2D – 3
2E – 1
2E – 2

Personeel.- Reglement betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de
personeelsleden en de daarbij horende administratief stand.
Personeel.- Creatie van een informatie- en werkgroep H.R.

3B – 1

Jaarlijkse rekeningen voor het dienstjaar 2013.

6A – 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 opdrachten vaststellen.
V.Z.W. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Rekeningen en balans op 31 december 2013.

6A – 2
6C – 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 opdrachten vaststellen.

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.
Kinderdagverblijf van de Globe.- Asfaltering en riolering van de parking.- Dienstjaar 2014.Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en
de financieringswijze.
Riolering en bestrating van het kerkhof van de Dieweg.- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring van de
uitgave betreffende de voorwaardelijke schijf van de opdracht.

7A – 2
7A – 3
7A – 4

7A – 5
7A – 6
7A – 7
7A – 8
7A – 9
7A – 10
7A – 11
7A – 12
7A – 13
7B – 1
7B – 2
8B – 1

Installatie van toezichtcamera’s (fase 5).- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring van het ontwerp, de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Herinrichting van de Hamstraat.- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Inrichting van kruispunten en zones 30.- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Molensteenstraat.- Voorlopige goedkeuring van een nieuw algemeen rooiplan.
Aankoop van een multifunctionele vrachtwagen.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
Ecole des Arts.- Renovatie van de verwarmingsinstallatie.- Goedkeuring van de voorwaarden van
de opdracht.
Kinderdagverblijf van Sint-Job.- Werken aan de veranda.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Complex Les Griottes.- Aanleg van een synthetisch terrein.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Telefonie.- Aankoop van vaste telefoons die compatibel zijn met de telefooncentrale van het
Gemeentehuis.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Nieuwe
bepalingen.
Licentie houdende de voorwaarden voor het gebruik van gegevens in het kader van een publieke
opdracht.
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 opdrachten vaststelt.
Motie betreffende de lijn 26 van de N.M.B.S..

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. Mevr. Van Offelen :
Een gemeente kort bij de burgers.
2. Mevr. Fraiteur :
De toegang tot en de verkeersopstoppingen veroorzaakt door het gemeentelijk containerpark.
3. De h. Minet :
Stroomonderbreking in de winter.
4. De h. Desmet :
Station van Calevoet.- Vervolg.
Ukkel, 24 september 2014.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,
Luc PARMENTIER

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

