GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 27 oktober 2016 te 19u30,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Kennisneming van beslissingen van het
Schepencollege.
Preventiedienst.- Voorstel van het Brusselse preventie- en buurtplan 2016-2019.
Vaderlandslievende verenigingen.- Subsidies 2016.
Milieu.- Water- en landschapsaanleg van het Gaesbeekdal.- Dienstjaar 2016.- Goedkeuren van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht met schijven en de financieringswijze.
Milieu.- Subsidieovereenkomst van Leefmilieu Brussel voor het project "Inrichting van de moestuinen in de
Stallestraat".- Dienstjaar 2016.
V.Z.W. S.W.U..- Resultatenrekening en balans voor het dienstjaar 2015.- Begroting voor het dienstjaar 2016.
Gemeente-eigendommen.- Gebouw Alsembergsesteenweg, 860.- Onderhandse verkoop aan het O.C.M.W.
van Ukkel, van de overblijvende gemeentelijke lokalen in het administratief gebouw.
Gemeente-eigendommen.- Lokalen voor de lessen voor sociale promotie van Ukkel.- Oude gebouwen van de
verpleegsterschool Groeselenbergstraat, 57.- Voorstel tot gebruik.
Begroting 2016.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nrs 1 (gewone dienst) en 2 (buitentgewone
dienst).
Begroting 2016.- Begrotingswijzigingen nrs 3 (gewone dienst) en 4 (buitengewone dienst).
Voorlopige twaalfden voor het begrotingsjaar 2017.
Reglement inzake de toekenning van een compensatiepremie ingevolge de verhoging van de gemeentelijke
opcentiemen inzake de onroerende voorheffing.
Ukkelse economie.- Goedkeuring van een raamovereenkomst voor samenwerking tussen Atrium Brussels en
de Gemeente Ukkel.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd.- Rekeningen 2015.
Gemeentelijk onderwijs.- Schoolherinschakeling.- Overdracht van subsidies, toegekend aan de deelnemende
scholen.
V.Z.W. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Rekeningen en balans op 31 december 2015.
Lokaal Cultuurbeleid.- Subsidie Candelaershuys.
Lokaal Cultuurbeleid.- Subsidie Zinneke Parade.
V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Rekeningen en balans 2015.
Goedkeuring van het engagement van de Gemeente tot de vrije toegang tot de buurtsportinfrastructuur
gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst tussen de Gemeente Ukkel en de Constant Vanden
Stock Foundation.

Installatie van een ondergrondse klerencontainer Wagenstraat.
Installatie van ondergrondse glascontainers Wagenstraat.
Installatie van ondergrondse klerencontainers Van Goidtsnovenlaan, Van Beverlaan en Victor Gambierstraat.
School Messidor.- Herstelling van de speelplaats van de kleuterschool.- Goedkeuring van de voorApprobation
des conditions du marché.
Projet U / gebouw Fabricom.- Afbraak- en asbestverwijderingswerken.- Goedkeuring van de gewijzigde
voorwaarden van de opdracht.
Bouwen van loopbruggen Verrewinkelstraat en station van Calevoet.- Goedkeuring van de subsidie.Overeenkomst met Beliris.
Herstellen van trottoirs.- Dienstjaar 2016.- Goedkeuring van de uitgave, de opdrachtsdocumenten, de
gunningswijze en de financieringswijze.
Raamovereenkomst voor de aankoop, plaatsing en onderhoud van parkeerautomaten en
beschermingsbogen.- Opdracht 2016.
Aankoop van bestelwagens 2016.- Goedkeuring van de voorwaarden en gunningswijze van de opdracht.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Ukkel voor de toekenning van een
subsidie voor de installatie van fietsstallingen.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Ukkel voor de toekenning van een
subsidie voor het aanbrengen van fietspadmarkeringen.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen en nieuwe
bepalingen.
Groepering van de diensten voor huishulp O.C.M.W./Gemeente.- Principeakkoord.
Creatie van een technische V.Z.W. "Actions pour les Familles, la Santé et l'Egalité des Chances à Uccle".
Mondelinge vragen :
De h. Hublet : hulde aan de Ukkelse olympische medaillewinnaars.
De h. Desmet :
a) opvolging van een dossier (lichtreclame).
b) de cursussen voor sociale promotie.
De h. Wyngaard : zone 30 in de Edouard Michiels- en Vergeet-mij-nietjesstraat.
Ukkel, 20 oktober 2016.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

