GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 27 juni 2013 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 23 mei 2013.

1A – 1

Preventiedienst.- Overeenkomst met de V.Z.W. Media Animation.

1C – 1

Katholieke kerkfabrieken en andere godsdienstige gemeenschappen.- Rekeningen van 2012 Advies.

1D – 1

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

2A – 1

Stedenbouw.- Aanname van een belastingreglement betreffende bepaalde handelingen en werken
onderworpen aan stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.

2B – 1

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

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Kennisneming van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Gemeente-eigendommen.- Horzelplein.- Verkoop van een strook grond die de voormalige bedding
van de Geleytsbeek vormt.- Leegstand.- Voorafgaand openbaar onderzoek.- Beroep op een
notaris.
Gemeente-eigendommen/Grondregie.- Onteigeningplan voor de toekomstige tramstelplaats op de
Marconisite.
Grondregie.- Nieuwe gebouwen gelegen Alsembergsesteenweg, 1118-1120 en Gulden
Kasteelstraat, 2, op het Horzelplein.- Voorstel tot in beheerneming van vierendertig middelgrote
woningen.- Goedkeuring van de huurovereenkomst.
Grondregie.- Nieuwe gebouwen gelegen Alsembergsesteenweg, 1118-1120 en Gulden
Kasteelstraat, 2, op het Horzelplein.- Vaststelling van de huurvoorwaarden.

2D – 2
2D – 3
2D – 4
2D – 5
2E – 1
2E – 2
2E – 3
2E – 4

Personeel.- Levensduurtepremie voor het jaar 2012 aan het personeel woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Personeel.- Tuchtstraffen.- Wijziging van het arbeidsreglement.
Administratief personeel.- Gemeenteontvanger.- Aanwervingsprocedure.
Onderwijzend personeel.- Verplaatsingskosten.- Overeenkomst "derde betaler" M.I.V.B..

3D – 1

V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Jeugd.- Rekeningen 2012.

4B – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van een beslissing van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdracht vastlegt.

5A – 1
5A – 2
5A – 3

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Mededeling van beslissingen
van het College van Burgemeester en schepenen.
Gemeentelijk onderwijs.- Gift.
Arbeidsreglement voor de regisseurs van de gemeentescholen.- Wijziging.

5B – 1

Wijziging van het Algemeen Politiereglement.

6A – 1
6A – 2

V.Z.W. Côté Village.- 15de verjaardag.- Buitengewone toelage.
Project(ion) Room tijdens de Erfgoeddagen 2013.- Buitengewone toelage.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
7A – 2 Verbetering van wegbedekkingen in asfalt.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht.- Lening.- Goedkeuring van de
verlenging van de opdracht.
7A – 3 Belastingreglement voor de tijdelijke bezetting van de openbare weg bij werken.- Goedkeuring van
het nieuw reglement.
7A – 4 Herstelling van parkeerzones.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
7A – 5 Aankoop van straatmeubilair 2013.- Goedkeuring van de uitgaven, het bijzonder bestek, de
gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze van de uitgaven.
7A – 6 Aankoop van een containervrachtwagen.- Goedkeuring van de uitgave, het bijzonder bestek, de
gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze van de uitgave.
7A – 7 Gezondheidscentrum.- Vervanging van de waterdichtheid en de isolatie van de platte daken.Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering
van de uitgave.
7A – 8 School Eglantiers.- Verschillende aansluitingen.- Elektrische en gasaansluiting van het nieuwe
gebouw.- Goedkeuring van de overschrijding van de oorspronkelijke raming.
7A – 9 School Eglantiers.- Vervanging en isolatie van het dak van het gebouw in L.- Verklaring op
erewoord om de bestemming van het goed niet te wijzigen.
7A – 10 Val Fleurischool.- Herstelling van het metalen raamwerk.- Goedkeuring van de voorwaarden van
de opdracht.
7A – 11 Longchampschool.- Vervanging van het elektrisch deurslot van het toegangshek.- Goedkeuring
van de voorwaarden van de opdracht.
7A – 12 Parking Sint-Pieter.- Plaatsing van een brandwerend plafond en een bewaking op afstand.Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
7B – 1
7B – 2

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Reglement van inwendig bestuur.- "Zonder auto mobiel in de stad" van 22 september 2013.

7C – 1

Goedkeuring van de hernieuwing van de overeenkomst met GIAL.

8A – 1

V.Z.W. Animatie Socio-culturele Preventie.- Rekening 2012.

9–1

Oprichting van een gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap.

Mondelinge vraag :
De h. Minet : Ontwikkeling van zones 30.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1) De h. De Bock :
Mini-Europa te Ukkel.
2) Mevr. Culer :
Mini-Europa te Ukkel ?
Schriftelijke vragen :
13/12 De h. Desmet : naam van een gemeenteweg (opvolging).
13/13 De h. Desmet : Raspailpark.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,

Het College,

Luc PARMENTIER

Armand DE DECKER
Burgemeester.

