GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 28 februari 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 20 december 2012.

9C – 1

O.C.M.W..- Begroting 2013.

1A – 1

Preventiedienst.- Overeenkomst Eurotop 2012.

2A – 1

Stedenbouw.- Opstellen van het ontwerp van BBP nr 66 - Goudkasteel/Horzel/Vleeskkersen.Goedkeuring van het ontwerp en het milieueffectenrapport.

2B – 1

Milieu.- Studie- en omkaderingsopdracht voor de bijzondere aanleg van een overstromingsgebied.Dienstjaar 2012.- Wijziging van de financieringswijze.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Woning gelegen Karmelietenstraat, 72.- Ontwerp van openbare
verkoop.- Principieel akkoord en vaststellen van de aanvangsprijs.- Beroep op een notaris.

2E – 1

Personeel.- Reglement houdende vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de graden van
gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en van gemeenteontvanger.- Wijziging.

3B – 1

Begroting 2012.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nr 6 (gewone dienst) en nr 7
(buitengewone dienst).
Belastingreglement op het afleveren van administratieve documenten.- Wijzigingen.

3B – 2
6B – 1

Overeenkomst Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sportclubs en Gemeente.- Betaling van de
subsidies aan de clubs.

7B – 1

20ste verjaardag van de Dienst Palliatieve zorgen van de Europaklinieken.- Uitzonderlijke
subsidie.

8A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Ontwerp van aanleg Wagenstraat.- Aannemen van een algemeen rooilijnplan tussen de
Stallestraat en de Alsembergsesteenweg.- Definitieve goedkeuring.
Driejarig investeringsprogramma 2013-2015 betreffende de toekenning van subsidies om
investeringen van openbaar nut aan te moedigen.
Herstellen van voetpaden.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.

8A – 2
8A – 3
8A – 4
8B – 1
8B – 2

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

Mondelinge vraag :
Mevr. Verstraeten : welke maatregelen werden er genomen om de daklozen te helpen tijdens de koudegolf ?
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. Mevr. Fraiteur :
Is het aangewezen om de dag van de wekelijkse markt te wijzigen ?

Schriftelijke vragen :
13/02 De h. Toussaint : Publicatie van de "Allo Senior".
13/03 De h. De Bock : De uitgaven van het Zwembad gefinancierd door de gewone subsidie.
13/04 De h. De Bock : De uitgaven-ontvangsten voor het beheer voor derden Poldersstraat.
13/05 Mevr. Fraiteur : Personeel van de Gemeente Ukkel.
13/06 De h. De Bock : Het project Floréal.
13/07 De h. Toussaint : Gemeentevoertuigen - ongevallen.
13/08 De h. Toussaint : Een schepen voor het dierenwelzijn te Ukkel ?
Ukkel, 20 februari 2013.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,
Daniel WUESTENBERGHS

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

