GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 26 februari 2015 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Gemeentesecretaris.- Eedaflegging.

B

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 18 december 2014.

1A – 1

Preventiedienst.- Wijzigingen van het reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om
woningen te beveiligen en tegen inbraak te beschermen.

1C – 1

Verenigde Anglicaanse Kerk.- Begroting voor 2015.- Advies.

1F – 1

Ondertekening van een protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in
geval van gemengde inbreuken.- Verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3° van de wet van 24 juni
2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

2A – 1

Stedenbouw.- Goedkeuring van het ontwikkelingsschema Calevoet-Moensberg.

2D – 1
2D – 2

Grondregie.- Goedkeuring van de begroting van de Grondregie voor het dienstjaar 2015.
Gemeente-eigendommen.- Site van het voormalige instituut Madeleine Jacqmotte, Paul
Stroobantlaan 43.- Bezetting van de lokalen door scoutsverenigingen en een private
muziekschool.- Overeenkomst inzake precaire bezetting.- Principe en voorwaarden.
Gemeente-eigendommen.- Terrein gelegen in de Neerstallesteenweg, tussen de nummers 395 en
417.- Plaatsing van verhoogde moestuinbakken.- Bezettingsovereenkomst.- Principe en
voorwaarden.- Oproep tot kandidaat-huurders.

2D – 3

3B – 1

Goedkeuring van de rekening 2013.- Akteneming.

3C – 1

Wekelijkse markt op het Homère Goossensplein.- Wijziging van het reglement.

4B – 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 opdracht vaststellen.

5A – 1

Gemeentelijk onderwijs.- Schoolherinschakeling.- Overdracht van subsidies, toegekend aan de
deelnemende scholen.

6A – 1

V.Z.W. Jazz 4 you.- Buitengewone subsidie.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Molensteenstraat.- Definitieve goedkeuring van een nieuw algemeen rooilijnplan.
Complex Griottes.- Aanleg van een synthetisch terrein.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming,
de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.

7A – 2
7A – 3
7B – 1

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomende reglement.- Gemeentewegen.- Nieuwe
bepalingen.

8A – 1

V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Begroting 2015.

8C – 1

O.C.M.W..- Begroting 2015.- Stemming van een voorlopige twaalfde.

Mondelinge vraag :
De h. Hublet : coördinatie van de Gemeente met de gewestelijke fietssnelwegen.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) De h. Minet :
Vellen van de sequoia, vergeten of herbeginnen ?
2) De h. Hublet :
Motie betreffende het oprichten van een platform voor interculturele dialoog.
Schriftelijke vragen :
15/02 De h. Toussaint : lessen voor smart Phone/tablets voor senioren ?
15/03 De h. Wyngaard : dienstvoertuig van de Burgemeester/College.
15/04 De h. Wyngaard : vergoedingen van de beheerders in de gemeentelijke V.Z.W.'s.
Ukkel, 19 februari 2015.
Op bevel :
De Adjunct-Gemeentesecretaris,

Thierry BRUIER-DESMETH

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

