GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 24 maart 2011 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 24 februari 2011.

1B – 1

Intercommunale coöperatieve vennootschap voor crematie.- Wijziging van de statuten.

1C – 1

Toekenning van de tittel van Ereburger van Ukkel aan Graaf Jean-Pierre de Launoit.

2A – 1

Vorming.- Overeenkomst met de G.S.O.B. (Gemeentelijke School voor Openbaar Bestuur)
betreffende het inschrijvingsreglement voor de verplicht te volgen vormingscyclus voor het
verkrijgen van het attest van gemeenschapswacht.
Administratief personeel.- Gemeentesecretaris.- Wervingsprocedure.

2A – 2
3–1
3–2

Gemeente-eigendommen.- Terrein aan de hoek van de Edith Cavell- en de Roberts Jonesstraat.Toekenning van een erfpacht.- Afsluiten en resultaten van het voorafgaand openbaar onderzoek.
Bedrijf voor Grondbeleid.- Nieuwe woningen in de Visserijstraat, nrs 51 tot 73 en Baron
Perelmanstraat, 2-4.- Vaststelling van de huurvoorwaarden.

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 Riolering en keibestrating in de begraafplaats van Verrewinkel.- Dienstjaar 2011.- Goedkeuring
van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
4A – 3 Heraanleg van de Calevoetstraat.- Dienstjaar 2011.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
4A – 4 Herstelling van de keibestrating van de Engelandstraat.- Dienstjaar 2011.- Goedkeuring van de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
4A – 5 Aankoop van een hydraulische graafmachine voor de wegendienst en van een hydraulische
laadmachine voor de dienst openbare Reinheid.- Goedkeuring van de uitgaven, van het bestek,
van de gunningswijze van de opdracht en financieringswijze van de uitgaven.
4A – 6 Kunst- en Cultuurcentrum.- Herstelling daken en dakgoten.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en van de financiering van de uitgave.
4A – 7 Zwembad Longchamp.- Renovatie van de ventilatie.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht en van de wijziging van de financieringswijze.
4A – 8 Overeenkomst van lastgeving aan de gemeente Elsene in het kader van een gezamenlijke
overheidsopdracht via een openbare aanbesteding voor het versturen van grensoverschrijdende
brievenpost binnen de universele dienst onderworpen aan het verkrijgen van een vergunning en
voor postdiensten buiten de universele dienst gedurende een jaar.- Goedkeuring.
4A – 9 Overeenkomst tot lastgeving aan de gemeente Elsene in het kader van een gezamenlijke
overheidsopdracht voor diensten, te gunnen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
voor postdiensten binnen de universele dienst zoals bedoeld in de wet van 21 maart 1991 en
onderworpen aan verkrijging van een vergunning gedurende een jaar.- Goedkeuring.
4A – 10 Plaatsing van automatisch verzinkbare palen Xavier De Buestraat.- Elektrische aansluitingskosten.
4D – 1

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

6A – 1

Begroting 2010.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nr 3 (gewone dienst) en nr 4
(buitengewone dienst).

6C – 1

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

8–1

Speelplein.- Goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement en de pedagogische
projecten met het oog op een vernieuwing van de erkenning.

9–1
9–2

Gift van werken door de Stichting Cluysenaar.
Buitengewone toelage aan het Filharmonisch Orkest van Ukkel.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Cohen :
Gemeente-eigendommen : hoek Stalle/Neerstalle.- Lege winkels.
2. Mevr. Fremault :
Politiek inzake de leegstand boven winkels.
Schriftelijke vraag :
11/01 De h. Desmet : onbewoonde panden.
Ukkel, 15 maart 2011.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

