GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 22 maart 2012 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

1A – 1

Preventiedienst.- Aankoop van bureaumeubilair.- Kennisneming van een beslissing van het
Schepencollege.

1C – 1

Overeenkomst voor het tijdelijk gebruik van de parking Prince de Ligne tussen de Gemeente Ukkel
en de maatschappij SOFICOM tot 31 mei 2012.
Gift van een schilderij (zonder titel - acryl 80 x 80) door de Ukkelse schilder Felix Hannaert, ter
gelegenheid van zijn tentoonstelling in de Dekenij, Kunstenhuis, van 1 tot 11 maart 2012.

1C – 2
2D – 1
3–1

Verenigde Anglicaanse Kerk.- Begroting voor 2012.- Advies.
Gemeente-eigendommen.- Gebouw in de Alsembergsesteenweg 860, in onverdeeldheid
Gemeente / O.C.M.W. van Ukkel.- Nieuwe verdeling van het aandeel in de gemeenschappelijke
lasten van het mede-eigendom.

4A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.

4A – 2

Zwembad Longchamp.- Renovatie van het ventilatiesysteem.- Goedkeuring van de voorwaarden
van de opdracht en de wijziging van het buitengewoon programma.
School Centrum.- Renovatie van de turnzaal en de hall en diverse werken.- Goedkeuring van het
ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de uitgave.

4A – 3
4D – 1
4D – 2
6A – 1
6A – 2

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.- Betalend parkeren.
Begroting 2011.- Goedkeuring van de begrotingswijziging nr 6 (buitengewone dienst - lening door
het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën).
Belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten.- Wijzigingen van tarieven en
tekst.

6B – 1

Ukkelse economie.- Verlaging van de kost van een standplaats op de markt van Sint-Job.

7A – 1

Lokaal Preventie- en buurtplan 2012-2014.

9–1
9–2

Uccle Centre d’Art.- 90ste verjaardag.- Buitengewone toelage.
Gift van een kunstwerk van William Salhen.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. van Outryve d'Ydewalle :
Initiatieven ter promotie van buurtwinkels te Ukkel.
Ukkel, 13 maart 2012.
Op bevel :
De Adjunct-Gemeentesecretaris,

Het College,

Thierry BRUIER-DESMETH

Claude DESMEDT
Wd. Burgemeester.

