GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 26 maart 2009 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

1A – 1

Preventiedienst.- Goedkeuring van de overeenkomst Eurotop 2008.

2A – 1

Personeel.- Administratief kader van de bestuurssecretarissen-juristen.- Wijziging van de
voorwaarden.

2C – 1

Aankoop van kantoormachines.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de
nieuwe gemeentewet, van een beslissing van het schepencollege die de voorwaarden van de
opdracht vaststelt.

2D – 1

Verenigde Anglicaanse Kerk.- Begrotingswijzigingen voor 2008.- Advies.

3A – 1

Verschillende gemeentegebouwen.- In overeenstemming brengen van de elektrische installaties.Goedkeuring van het ontwerp, het bijzonder lastenboek, de gunningswijze van de opdracht, de
raming, de financiering van de uitgave en wijziging van de omschrijving van het begrotingsartikel.
Verschillende gebouwen.- Tussenkomsten en verschillende aankopen voor technische
installaties.- Uitwerking van de blind- en verdeelschema's.- Goedkeuring van de voorwaarden van
de opdracht.
Installatie van elektronische panelen op het grondgebied van Ukkel.- Goedkeuring van het
ontwerp, de uitgave, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Klokkentoren van de kerk van Sint-Job.- Dringende herstellingen langs de binnenzijde.Goedkeuring van de bijkomende uitgave.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.

3A – 2
3A – 3
3A – 4
3A – 5

5C – 1
5C – 2

7–1
7–2
9–1
9–2

Inrichting van het Raspailpark.- Dringende tussenkomsten.- Vellen van bomen.- Kennisneming, in
toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet, van de beslissing van het
schepencollege die de voorwaarden van de opdracht vaststelt.
Inrichting van het Wolvendaelpark.- Heraanplantingen.- Ontwerpopdracht.- Goedkeuring van de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht, de raming van de uitgave, de
financieringswijze van de uitgave en de subsidieaanvraag.
Gemeentescholen.- Diverse herstellingen in verschillende keukens.- Toepassing van de artikels
234, alinea 1 en 249, § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
Gemeentescholen.- Diverse herstellingen in verschillende keukens.- Toepassing van artikel 249, §
1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Creatie van een begrotingsartikel.
Niet-klassering van het Engelandplateau.- Mededeling.
Café Théâtre A.S.B.L. Côté Village.- 10de verjaardag.- Buitengewone toelage.

Mondelinge vragen :
De h. Desmet : Vellen van 18 lindebomen.
De h. Kirkpatrick : Openbare verlichting.- Lichtplan.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Desmet :
Gemeentelijke ludotheek.
2. Mme Charlier :
Park op de hoek van de Dolezlaan en de Sint-Jobsesteenweg.
3. De h. De Bock :
De zwakke toename van de bevolking en de impact hiervan op ons aandeel in de Algemene Dotatie aan de
Gemeenten.
4. De h. Cohen :
Les petits bouchons d'Uccle.
5. De h. de Lobkowicz :
Motie van de Gemeenteraad van Ukkel die haar Burgemeester, de heer Armand De Decker, vraagt zijn functie
volledig uit te oefenen tot het einde van zijn mandaat.
6. Mevr. Charlier en de h. De Bock :
Verdediging van de gemeentelijke autonomie.- Motie.
Ukkel, 17 maart 2009.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester

