GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 24 maart 2016 te 19u30,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Onderwerp op de agenda ingeschreven op verzoek van de inwoners :
Motie met betrekking tot de toetreding van de Gemeente Ukkel aan de "Ville Lumière" campagne
van Amnesty International.
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 21 januari 2016.
O.C.M.W..- Rekening en jaarverslag 2014.
O.C.M.W..- Begroting en algemene beleidsnota 2016.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 2.- Kennisneming van beslissingen van het
College van Burgemeester en schepenen.
Grondregie.- Gebouw Stalle-Neerstalle.- Handelsgelijkvloers.- Goedkeuring van het ontwerp van
handelshuurovereenkomst.
Gemeente-eigendommen.- Gebouw Roberts Jonesstraat, 25, in erfpacht gegeven aan een privé-instelling
voor secundair onderwijs.- Fusie van vennootschappen.
Grondregie.- Ontwerp Berg van Sint-Job, 129.- Renovatie en in overeenstemming brengen van de woning.Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht.
Personeel.- Levensduurtepremie voor het jaar 2015 aan het personeel woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Personeel.- Arbeidsreglement.- Wijziging van het rooster van de arbeiders.
Personeel.- Gemeentelijk reglement houdende de financiële tussenkomst van het gemeentebestuur inzake
mobilofoniekosten.
Financiële opdracht.- Afsluiting van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst van de
Gemeente.- Dienstjaar 2015.- Goedkeuring van de raming, de gunningswijze van de opdracht, het bestek
en de selectiecriteria.- Intrekking van het onderwerp 3B-1 van 25 februari 2015 (#16/25.02.216/A/0009#) en
het nemen van een nieuwe beslissing.
Belastingreglement op de onafgewerkte, volledig of gedeeltelijk onbewoonde, onuitgebate of verwaarloosde
gebouwen en op verwaarloosde terreinen langs de openbare weg.- Wijziging van de tarieven en van de
tekst.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd.- Begroting 2016.
Gemeentelijke peutertuinen.- Wijziging van het huishoudelijk reglement en herschrijven van de
onthaalstructuren met het oog op de aanvraag van erkenning door het Office de la Naissance et de
l’Enfance.
V.Z.W. La Ferme Rose.- Rekeningen en balansen van 2011 tot 2014.
Reinheidovereenkomst tussen de Gemeente Ukkel en het Agentschap Net Brussel.
Wijziging van het gemeentelijk reglement inzake graffitibestrijding.
Heraanleg en aanleg van een woonerf in de De Praeterestraat.- Dienstjaar 2016.- Aanduiding van de
Gemeente als enige aanbestedende overheid.- Goedkeuring van de overeenkomst met de gemeente
Elsene.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen, verbeteringen
en nieuwe bepalingen.

Bijzondere subsidie aan de gemeenten voor de hulp aan sociaal behoeftigen.
V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Rekening 2015.
V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Begroting 2016.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) Mevr. Delvoye :
Elektriciteitskasten.
2) Mevr. De Brouwer :
Wat gebeurt er op de weide van de Kauwberg ?
3) Mevr. Ledan :
Nucleair risico.- Inschatting door de gemeentelijke overheden.

Administratief personeel.- Benoeming van de bevordering tot de graad van adjunct-advisuer.- Einde van de
proefperiode.
Administratief personeel.-

Aanduiding tot hogere functies.- Verlenging.

-

Mise en disponibilité pour raisons médicales d'un secrétaire administratif
(Annemie Luypaert).
In disponibiliteitstelling wegens medische redenen van een administratief secretaris.

-

