GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 26 maart 2015 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 22 januari 2015.

8C – 1

O.C.M.W..- Begroting 2015.

1E – 1

Gift van een beeldhouwwerk (Bonheur) door de artieste Nathalie Lambert ter gelegenheid van
haar tentoonstelling in de Dekenij-Kunstenhuis van Ukkel, van 20 januari tot 1 februari 2015.

2C – 1

Huisvesting.- Overdracht van door de Gemeente behouden aandelen in de C.V.B.A. SORELO, in
het raam van de splitsing ervan.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Muzenlaan 9.- Strook gemeentelijke grond drager van een
ondergrondse riolering.- Aankoopbod van de aangrenzende eigenaar.- Schrapping van de
bestemming van het openbaar domein.- Verkoopstelling met creatie van een erfdienstbaarheid
inzake afwatering ten bate van de gemeente.- Principeakkoord.- Beroep op een notaris.
Gemeente-eigendommen/Grondregie.- Onderhandse verkopen, aan de hoogste bieder, van
gemeentelijke gebouwen.- Goedkeuring van de voorwaarden.
Grondregie.- Goedkeuring van de rekeningen van de Grondregie voor het dienstjaar 2013.
Grondregie.- Huizen Berg van Sint-Job, 116 en 118.- Thermische isolatie van een laterale gevel
langsheen de doorgang tussen de twee huizen.- Wijziging van de overeengekomen kosteloze
erfdienstbaarheid.- Goedkeuring van de voorwaarden en de ontwerpakte.

2D – 2
2D – 3
2D – 4

6B – 1

Aankoop van zaden en meststoffen voor verschillende gemeentediensten voor het jaar 2014.Goedkeuring van de minnelijke schikking met betrekking tot de betaling van de factuur.

6C – 1

Ondergrondse kledingcontainers.- Overeenkomst.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Gemeente-eigendommen/Werken.- Project "U".- Renovatie en inrichting van een nieuw
gemeentelijk administratief centrum.- Studieopdracht.- Goedkeuring van de gunningswijze van de
opdracht via onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking, de voorwaarden van de
opdracht en de raming van de uitgave.
School Verrewinkel.- Bouwen van bijkomende klassen - Goedkeuring van het ontwerp, van de
raming, van de gunningswijze van de opdracht en van de financiering van de uitgave.
School Verrewinkel.- Renovatie van de daken en lichtkoepels, herstelling van de speelplaats en
aanleg van inspectieputten.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
Aankoop van stadsmeubilair 2015.- Goedkeuring van de voorwaarden en de gunningswijze van de
opdracht.

7A – 2

7A – 3
7A – 4
7A – 5
7B – 1

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

9C – 1

Aansluiting bij het Gemeentelijk Handvest voor Integratie van de Persoon met een Handicap.

Mondelinge vragen :
De h. Desmet : evolutie van het dossier betreffende de wachtzaal van het station van Calevoet.
De h. Toussaint : leegstand van handelszaken te Ukkel.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) De h. Wyngaard :
Gemeentelijke kinderdagverblijven.- Inschrijvingsvoorwaarden.
Schriftelijke vraag :
15/09 De h. Desmet : zilverlinden.
Ukkel, 19 maart 2015.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

