GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 24 september 2015 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 23 april 2015.

1A – 1

Preventiedienst.- Plaatselijk Preventie- en Buurtplan 2015 (1ste semester).

2B – 1

Milieu.- Heraanleg van de Geleytsbeek ter hoogte van de Papenkasteelstraat.- Dienstjaar 2015.Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en
de financieringswijze.
Milieu.- Inrichting van de groene ruimten van het Avijlplateau (eerste fase).- Dienstjaar 2015.Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en
de financieringswijze.

2B – 2

2D – 1
2D – 2
2D – 3
2E – 1
2E – 2
2E – 3

Gemeente-eigendommen.- Raspailpark.- In erfpachtneming.- Goedkeuring van het ontwerp van
notariële akte.
Grondregie.- Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Kennisneming
van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Grondregie.- Project Berg van Sint-Job, 116.- Renovatie en in overeenstemming brengen van de
woning.- Goedkeuring van de wijze van gunning en van de voorwaarden van de opdracht.
Personeel.- Bijzondere voorwaarden voortoelating tot betrekkingen van het informaticakader.Wijziging.
Personeel.- Arbeidsreglement.- Wijziging.- Wachtdienst.
Personeel.- Reglement inzake de vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de graden van
gemeentesecretaris, adjunct-gemeentesecretaris en gemeenteontvanger.- Wijziging.

4B – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het Schepencollege dat de voorwaarden van de opdracht
vaststellen.

4C – 1

V.Z.W. Bijschoolse activiteiten van Ukkel.- Rekeningen en balans 2014.

6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4

Actieplan 2015.- Subsidie aan het G.C. Candelaershuys.
V.Z.W. Bibliothèque des Jeunes te Linkebeek.- Buitengewone subsidie.
V.Z.W. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Rekeningen en balans op 31 december 2014.
"La Boîte à Images" Sint-Jobsplein, van 1 tot 14 december 2015.- Goedkeuring van de te
ondertekenen overeenkomst met de V.Z.W. La Boîte Noire.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Herinrichting van de Paul Stroobantlaan.- Dienstjaar 2015.- Goedkeuring van het ontwerp, de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijzen en de financiering van de opdracht.
Inrichting van kruispunten en zones 30.- Dienstjaar 2015.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijzen en de financiering van de opdracht.
Rioleringswerken uitgevoerd door Hydrobru.- Levering en aansluiting van straatkolken.Goedkeuring van de uitgave en de financieringswijze.
Herstelling van de wegbedekking na de uitvoering van rioleringswerken door Hydrobru.- Dienstjaar
2015.- Goedkeuring van de uitgave en de financieringswijze.
Creëren van een loopbrug voor voetgangers en fietsers Verrewinkelstraat.- Dienstjaar 2015.Goedkeuring van de uitgave, de documenten en de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
Herstelling van voetpaden.- Dienstjaar 2015.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht, de financieringswijze en de
aanvraag van subsidies.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7

7A – 8

Herinrichting van het kruispunt Sint-Jobsesteenweg/Eikenboslaan/Ruststraat.- Dienstjaar 2015.Goedkeuring van het ontwerp, de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de
opdracht en de financieringswijze.
7A – 9 Plaatsing van toezichtcamera's (fase 5).- Dienstjaar 2015.- Goedkeuring van het ontwerp, de
uitgave, de documenten van de opdracht en de gunnings- en de financieringswijze van de
opdracht.
7A – 10 Aankoop van een vuilnisvrachtwagen 2015.- Goedkeuring van de uitgave, de technische
voorschriften, de aankoop via het Agentschap Net Brussel en de financieringswijze.
7A – 11 School Verrewinkel.- Inrichting van de zolder.- Bouwen van nieuwe klassen.- Goedkeuring van het
niet vervreemden en het niet wijzigen van de bestemming van het goed.
7A – 12 School Verrewinkel.- Inrichting van de zolder.- Bouwen van nieuwe klassen.- Goedkeuring van een
specifiek onderhoudsprogramma.
Ukkel, 17 september 2015.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

