GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 27 mei 2010 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 april 2010.

2A – 1
2A – 2
2A – 3

Administratief personeel.- Instelling van een kader van Inspecteurs van de Openbare reinheid.
Technisch personeel.- Toelatingsvoorwaarden tot de graad van technisch assistent.- Wijziging.
Onderhoudspersoneel.- Vaststelling van het nieuw contractueel kader.

2D – 1

Katholieke kerkfabrieken en andere godsdienstige gemeenschappen.- Rekeningen van 2009.Advies.

3–1
3–2
3–3

Gemeente-eigendommen.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Kennisneming van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Bedrijf voor Grondbeleid.- Grondstroken aan de grens van de gemeentelijke en privé-percelen,
Visserijstraat.- Toekenning van onroerende bruikleningen.- Principieel akkoord.
Bedrijf voor Grondbeleid.- Schadegeval met burgerlijke aansprakelijkheid, Stallestraat, 160.Schadeloosstelling van de schade geleden door de Gemeente.- Goedkeuring van het voorstel tot
minnelijke schikking.

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 Herstelling van voetpaden.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht, de financieringswijze en de vraag
van subsidies.
4A – 3 Verbetering van wegen in asfalt.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
4A – 4 Wijziging van het belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg tijdens
werken.
4A – 5 Kleuterschool van Sint-Job.- Vervanging van de verwarmingsketel.- Goedkeuring van het ontwerp,
de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
4A – 6 School Eglantiers.- Vervanging van de verwarmingsketel.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
4A – 7 Sportcentrum André Deridder.- Renovatie van de elektrische installatie.- Goedkeuring van het
ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
4A – 8 Homborchschool.- Renovatie van de elektrische installaties.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
4A – 9 Kerk van Sint-Job.- Verschillende herstellingen.- Kroonlijsten.- Nazicht van het zinkwerk en
schilderen van het houtwerk.- Goedkeuring van de begrotingswijziging.
4A – 10 Centrumschool.- Vernieuwing van de riolering.- Dringende en noodzakelijke werken, in toepassing
van de artikels 234, alinea 1 en 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Kennisneming.
4A – 11 Sporthall Zwartebeek.- Renovatie van de elektrische installatie.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
4A – 12 Aankoop van materiaal voor de verkiezingen.- Dringende en noodzakelijke uitgave.- Toepassing
van de artikels 234, alinea 1 en 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Akteneming van
de voorwaarden van de opdracht en goedkeuring van de uitgave.
4B – 1

Stedenbouw.- Ontwerp van gemeentelijk stedenbouwkundig reglement betreffende uithangborden
van handelszaken en de herwaardering van handelskernen.- Voorlopige aanneming en
onderwerping aan openbaar onderzoek

4D – 1

Dertiende vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Gemeente Ukkel.

4D – 2
4D – 3

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Reglement van inwendig bestuur.- "Zonder auto mobiel in de stad" van 19 september 2010.

6A – 1

Goedkeuring van de Begroting 2010.- Kennisneming.

6B – 1

Ukkelse economie.- Reglement betreffende de nacht- en telefoonwinkels.

6C – 1

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

7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5

Rode Kruis van België.- Subsidie 2009.
Preventiedienst.- Beveiliging van de sociale woningen 2009.
V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Rekening 2009.
Commissie "Armoede".- Uitgave van een brochure.
Kinderdagverblijf van de Homborch.- Aankoop van materiaal.- Kennisneming, in toepassing van
artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet, van de beslissing van het Schepencollege die
de voorwaarden van de opdracht vaststelt.

7B – 1

O.C.M.W..- Vraag van subsidies aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de voorziene
investeringen in het kader van de realisatie van het kinderdagverblijf Asselbergs.

8–1

Gemeentelijke peutertuinen.- Personeel.- Goedkeuring van het kader.

9–1
9–2
9–3
9–4

Tentoonstelling "Kitty Crowther" in de Dekenij.- Leenovereenkomst.
Association Philharmonique d’Uccle.- Muziekfeest van 20 juni 2010.- Buitengewone toelage.
Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek Ukkel.- Wijziging van het reglement.
V.Z.W. Kunst- en Cultuurvereniging van Ukkel.- Vernissage van de tentoonstelling van Thierry
Bosquet "Versailles : La vie dans le Grand Parc au temps de Louis XIV".- Buitengewone toelage.

Mondelinge vragen :
De h. de Lobkowicz : Conferentie van de Burgemeesters.- Mededeling van een rekening van de inkomsten en
(vooral) de uitgaven.
De h. Wyngaard : Tijdelijke terminus van de tramlijnen 3, 23 en 24 aan het Rondpunt Churchill en Vanderkindere
(opvolging van het dossier) en afschaffen van de buslijn 134 van De Lijn.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Cohen :
Neerstallewijk : onveiligheid.
2. De hh. De Bock en Biermann :
Motie betreffende het opnemen van de gemeente Ukkel in de Ruimten met Versterkte Ontwikkeling van
Huisvesting en Renovatie (RVOHR).
3. Mevr. Delwart :
Het Paviljoen Lodewijk XV.
4. De h. Wyngaard :
a) Komende federale verkiezingen.- Organisatie.
b) Wijk Waterkasteel-Grasmus.- Mobiliteit.
5. Mevr. Delwart en de h. Toussaint :
Toekomst als wandelstraat van de Xavier De Buestraat.

Schriftelijke vragen :
10/08 De h. Cohen : Vergeet-mij-nietjesstraat.- Parkeren van twee vrachtwagens.
10/09 De h. Desmet : Lege woningen.
10/10 De h. Desmet : Samenwerking tussen Ukkel en een Vlaamse gemeente (opvolging).
10/11 De h. de Lobkowicz : "Betoging tegen de huidige politiek" opgezet vanuit het Gemeentebestuur van
Ukkel.
Ukkel, 18 mei 2010.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

