GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 28 april 2011 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 24 maart 2011.

1B – 1

Churchillrotonde.- Ingebrekestelling.- Eventuele goedkeuring van een bijkomend aanvullend
reglement op het wegverkeer.

2C – 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 opdrachten vaststelt.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Rekening van 2009.- Advies.
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Begrotingswijzigingen 2010.- Advies.
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Begroting 2011.- Advies.

3–1
3–2
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6

4A – 7
4A – 8
4D – 1
4D – 2
4D – 3

Gemeente-eigendommen.- Restauratie van de Nekkersgatmolen en opwaardering van de
geklasseerde site.- Gas- en elektriciteitsaansluitingen.
Gemeente-eigendommen.- Nekkersgatmolen, Keyenbemptstraat, 66.- Terugbetaling van de
huisvestingskosten van de huurder.- Goedkeuring van de subsidie.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Herstelling van de versnellingsbak van de veegmachine 820.- Toepassing van de artikels 234,
alinea 1 en 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
Herstelling van de versnellingsbak van de veegmachine 820.- Toepassing van artikel 249, § 1,
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Creatie van een begrotingsartikel.
Kleuterschool van Sint-Job.- Renovatie van het scheidingsmuurtje met de Jean Benaetsstraat.Goedkeuring van de minnelijke schikking.
Dagelijks beheer.- Opdracht voor het onderhoud en depannages van alarmsystemen.- Dading.Addendum.
Lagere scholen.- Diverse tussenkomsten en aankopen voor de technische installaties.- Val
fleurischool.- Installatie van een bijkomende deur in de omheining en vervanging van de
cilindersloten van alle deuren van de omheining.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
Kinderdagverblijf Globe.- Herinrichting van de 3de verdieping.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Regionaal project IRISNET 2.
Politie op wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen en
nieuwe bepalingen.
Politie op wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen en
nieuwe bepalingen.
Veertiende hernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Gemeente Ukkel.

6A – 1
6A – 2

Goedkeuring van de begroting 2011.- Kennisneming.
Begroting 2011.- Begrotingswijziging nr 1.

6C – 1

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

7A – 1

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

9–1
9–2

Overheidsopdrachten.- Aankoop van een werk van Louis Van Bunnen.- 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 vaststelt.
Tentoonstelling "Face au monde" in de De Dekenij-Kunstenhuis van Ukkel.- Leenovereenkomst.

Mondelinge vraag :
Mevr. Fremault : moeilijkheden voor de sector van de beschutte werkplaatsen in het Brussels gewest en hun
opneming in de gemeentelijke overheidsopdrachten.
Schriftelijke vragen :
11/03 De h. Toussaint : boetes voor het verbruiken van alcohol op de openbare weg.
11/04 De h. Toussaint : gemeentevoertuigen.
Ukkel, 19 april 2011.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

