GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 9 september 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 24 juni 2010.

1B – 1

V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Jeugd.- Vervanging van een bestuurder.

2A – 1

Vorming.- Overeenkomst met de G.S.O.B. (Gemeentelijke School voor Openbaar Bestuur)
betreffende het inschrijvingsreglement voor de kostenloze deelname aan taalcursussen die op
SELOR taalexamens voorbereiden.
Vorming.- Overeenkomsten met de G.S.O.B. (Gemeentelijke School voor Openbaar Bestuur)
betreffende de inschrijvingsreglementen voor de kostenloze deelname aan de vorming voor de pas
in dienst getreden en de vorming voor werkliedenpersoneel en huisbewaarders.

2A – 2

2C – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdrachten vaststellen.

2D – 1
2D – 2

Kerkfabriek van Sint-Pius X.- Rekening van 2009.- Advies.
Kerkfabriek van Sint-Pius X.- Begroting 2009.- Betaling van de gewone gemeentelijke
tussenkomst.
Kerkfabriek van de heilige pastoor van Ars.- Begroting 2010.- Advies.
Katholieke kerkfabrieken.- Begrotingen voor 2011.- Advies.

2D – 3
2D – 4
3–1
3–2
4A – 1

Gemeente-eigendommen.- Bezetting van een gedeelte van het terrein in de de Perckestraat.
Gemeente-eigendommen.- Herinrichting van de weg Moensberg.- Goedkeuring van het
onteigeningsplan en de tabel der innemingen.

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 Sibelga.- Wijziging van de statuten.
4A – 3 Herinrichting van de Victor Allardstraat.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
4A – 4 Herinrichting van de Coghensquare.- Goedkeuring van de uitgave voor de reiniging van de riool en
financieringswijze.
4A – 5 Werken voor de aansluiting van bijkomende slikkers Wolvendaellaan.- Dienstjaar 2010.Goedkeuring van de uitgave en de financieringswijze.
4A – 6 Werken voor de aansluiting van bijkomende slikkers Stillelaan.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring van
de uitgave en de financieringswijze.
4A – 7 Regeneratie van de grasperken van de begraafplaats Verrewinkel.- Dienstjaar 2010.- Goedkeuring
van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
4A – 8 Bouw van een gebouw voor de openbare reinheid, Stallestraat, 160.- Goedkeuring van het
ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
4A – 9 Gebouw Beeckmanstraat, 89.- Administratief gebouw.- Renovatie van de benedenverdieping.Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en
de financieringswijze.
4A – 10 Roze hoeve.- Studieopdracht voor het opstellen van een dossier voor de restauratie en de
renovatie van het geklasseerd historisch gebouw.- Goedkeuring van de wijzigingen aan het
bijzonder lastenboek.
4A – 11 Roze hoeve.- Aanbrengen van panelen op de vloer.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de
gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.

4D – 1

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gewest- en gemeentewegen.Intrekkingen, verbeteringen en nieuwe bepalingen.

4E – 1

Informatisering van de diensten.- Overgang van Open Office/MS Office 2000 naar Microsoft Office
2010.- Goedkeuring van de uitgave.- Overeenkomst.

5–1

Levering van levensmiddelen.- Leveringsopdracht via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmakingsregels.- Transactie.

6C – 1

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

7A – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdrachten vaststellen.
Nieuw gemeentelijk kinderdagverblijf van de Homborch.- Huishoudelijk reglement.
Plaatsing in vakantieverblijf van ukkelse kinderen.- Reglement.

7A – 2
7A – 3
8–1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdrachten vaststellen.

Mondelinge vraag :
De h. Desmet : Samenwerking tussen Ukkel en een Vlaamse gemeente.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. Mevr. Fremault :
Bevordering van het intergenerationeel wonen (senioren/studenten).
2. De h. De Bock :
Cambio voor de jonge bestuurders.- Weigering.
3. Mme Charlier :
Overstromingen.
Schriftelijke vragen :
10/16 De h. Desmet : Culturele aankondiging in de Wolvendael nr 559.
10/17 De h. De Bock : Evaluatie van de taxicheques te Ukkel.
10/18 De h. De Bock : Terrassen op de openbare weg.- Toelatingen, vergunningen en belastingen.
10/19 De h. Toussaint : Voorziene bestemming van het gemeentelijk terrein Linkebeekstraat.
10/20 De h. De Bock : De Gordel te Ukkel.
10/21 De h. Cohen : "Les petits bouchons d'Uccle" : verslag op 30 juni 2010.
10/22 Mevr. Fremault : Kinderdagverblijven.- Oproep van het Brussels Gewest om nieuwe opvangplaatsen.
Ukkel, 31 augustus 2010.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

