GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 24 april 2014 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 27 maart 2014.

1A – 1

Citydev.brussels (G.O.M.B.).- Vertegenwoordiger bij de algemene vergaderingen.

2C – 1

V.Z.W. S.W.U..- Begroting 2014.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.Kennisneming van beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.
Gemeente-eigendommen.- Gebouw Waterloosesteenweg, 935 (mede-eigendom "Uccle 2000").Wijziging van de reservefondsen.- Terugbetaling van een faktuur betaald door de syndicus en
financiering van andere buitengewone uitgaven.
Renovatiewerken en in overeenstemming brengen van zes appartementen in het gebouw FortJacolaan, 22.- Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht.
Gemeente-eigendommen.- Huis Karmelietenstraat, 72.- Openbare verkoop.- Resultaten van de
eerste toewijzingszitting.- Voorwaarden om de verkoop verder te zetten.

2D – 2
2D – 3
2D – 4
2E – 1

Personeel.- Arbeidsreglement.- Wijzigingen.

3A – 1
3A – 2

Benaming van een nieuwe straat.- Definitieve beslissing.
Hernieuwing van het vergoedingsreglement voor huwelijksplechtigheden.

3B – 1

Begroting 2013.- Begrotingswijziging nr 99.- Afsluiting van het dienstjaar (gewone en
buitengewone dienst).
Begroting 2014.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nr 1 (gewone dienst) en nr 2
(buitengewone dienst).

3B – 2
5B – 3

Vernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ukkel, de gemeente
Watermaal-Bosvoorde en de gemeente Oudergem in het kader van het veiligheidsbeleid en de
aanpak van jeugdcriminaliteit van de federale regering 2013-2014.

6A – 1

V.Z.W. Orchestre Philharmonique d’Uccle.- Fête de la musique van 22 juni 2014.- Buitengewone
subsidie.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het Schepencollege.
Driejarig investeringsprogramma 2013-2015.- Driejaarlijkse Ontwikkelingsdotatie.- Projectoproep
voor dotaties voor REG-gebouwen.
Toetreding tot de opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie
ten behoeve van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Aankoop van voertuigen (bestelwagens).- Goedkeuring van de uitgaven, het bijzonder lastenboek,
de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze van de uitgaven.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7B – 1

Aanbrengen voorzien van een private spiegel op de gemeentelijk openbare weg.

Mondelinge vraag :
Mevr. Verstraeten : Magazine Wolvendael.- Gemeentelijke mededelingen.- Aankondiging van religieuze
feesten.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Minet :
Houden van een Ukkelse Staten-Generaal.
Schriftelijke vraag :
14/04 De h. Wyngaard : taxiplaatsen voorbehouden voor het Edith Cavellziekenhuis.
Ukkel, 16 april 2014.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,

Luc PARMENTIER

Het College,

Marc COOLS
Eerste Schepen.

