GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 25 november 2010 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van de processen-verbaal van de zittingen van de Gemeenteraad van 30 september
en 28 oktober 2010.

1A – 1
1A – 2

Preventiedienst.- Overeenkomst stadswachters.- Bijkomend contingent 2010.
Preventiedienst.- Overeenkomst Eurotop 2010.

1C – 1

Subsidies aan de vaderlandslievende verenigingen.

2C – 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.
Belastingreglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare ruimte.- Wijzigingen van
de tekst en de tarieven.

2C – 2
2D – 1
2D – 2
2D – 3
3–1
3–2
3–3

4A – 1

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Gemeentelijke financiële tussenkomst in de
kosten voor het verwijderen en vervangen van de radioactieve bliksemafleider.- Advies.
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Begrotingswijzigingen 2009.- Advies.
Kerkfabriek van Sint-Pius X.- Begroting voor 2011.- Advies.
Gemeente-eigendommen.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Kennisneming van beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.
Gemeente-eigendommen.- Aankoop van een gebouw gelegen Dolezlaan, 546.
Bedrijf voor Grondbeleid.- Bouw van zes woningen, Pierre de Puysselaerstraat.- Goedkeuring van
het ontwerp, de gunningswijze van de opdracht, de raming en de wijze van financiering van de
uitgave.

4A – 4

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Herinrichting van de parking gelegen Sint-Jobsesteenweg.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de wijze van
financiering.
Levering en aansluiting van straatkolken Engelandstraat, tussen de Zonnebloem- en Gazellelaan.Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de uitgave en de wijze van financiering.
Modernisering van de openbare verlichting.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de uitgave.

4C – 1
4C – 2

Milieu.- Aanmoedigingstoelagen aan actieve verenigingen inzake leefmilieu.- Jaar 2010.
Milieu.- Subsidie voor de sterilisatie van zwerfkatten.

4D – 1

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

6A – 1
6A – 2
6A – 3

Jaarlijkse rekeningen van het dienstjaar 2009.
Begroting 2010.- Begrotingswijzigingen nrs 3 en 4 (invoering resultaten van de rekening 2009).
Voorlopige twaalfde voor het begrotingsjaar 2011.

6B – 1

Ukkelse economie.- Verenigingen van Ukkelse Handelaars en Ambachtslieden.Aanmoedigingstoelagen.- Jaar 2010.
Ukkelse economie.- Adviescommissie van de Verenigingen van Ukkelse Handelaars en
Ambachtslieden.- Werkingskosten.- Subsidies 2010.

4A – 2
4A – 3

6B – 2

6C – 1
6C – 2

V.Z.W. Ter bevordering van de openbare parken en openbare groene ruimten.- Begroting 2011.Goedkeuring.
Restauratie en herwaardering van het Wolvendaelpark.- Inzaaien en beplanten.- Goedkeuring van
de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht, de raming van de uitgave en de
financieringswijze.

6D – 1
6D – 2

Aanmoedigingstoelagen aan de jeugdbewegingen.- Jaar 2010.
Subsidies aan sportverenigingen.

7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5

Toelagen aan de diensten voor gezinshulp.- Dienstjaar 2010.
Toelagen aan verscheidene sociale instellingen.- Dienstjaar 2010.
Toelagen aan Clubs voor de 3de Leeftijd.- Dienstjaar 2010.
Solidariteit Noord-Zuid.- Subsidies 2010.
Gemeentelijke tussenkomst in de verplaatsingsonkosten van de Ukkelse gehandicapten die in een
onderneming voor aangepast werk werken.- Vaststelling van het toegekende bedrag.

8–1
8–2
9–1
9–2
9–3

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.
Subsidies aan allerlei instellingen.- Dienstjaar 2010.
Net der Openbare gemeentelijke Franstalige gemeentebibliotheken van Ukkel.- Toetreding tot de
Brusselse geïnformatiseerde centrale catalogus.- Aanhangsel aan de overeenkomst.
Plaatselijke kunst- en cultuurverenigingen.- Jaarlijkse toelagen 2010.
Reglement van de Franstalige gemeentebibliotheken.- Wijziging.
Motie voor een openbaar vervoer met minder overstappen.
Motie voor de versterking van de centrale rol van het station van Kalevoet.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Wyngaard :
Evaluatie van het systeem van veiligheidscamera's op het grondgebied van de Gemeente.
2. De h. van Outryve d'Ydewalle :
Voorstel van motie voor een betere bescherming van de binnenruimtes van huizenblokken te Ukkel.
Schriftelijke vragen :
10/30 De h. de Lobkowicz : Betaling van verplaatsingsonkosten aan de h. Burgemeester om naar de
Conferentie van de Burgemeesters van het Brussels Gewest te gaan.
10/31 De h. De Bock : Onbetaalde huur bij de SWU en de UHM.
Ukkel, 16 november 2010.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

