GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 25 februari 2016 te 19u30,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 17 december 2015.

2A – 1

Stedenbouw.- Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening betreffende het waterbeheer.Definitieve goedkeuring.

2B – 1
2B – 2

Milieu.- Subsidie-overeenkomst Internationaal Solidariteitsfonds.- Projectoproep ontwikkelingshulp
betreffende de watersector 2015.
Gemeentelijk Natuurplan.

3A – 1
3A – 2

Huwelijksplechtigheden in het Openluchttheater van het Wolvendaelpark.
Vergoedingsreglement voor huwelijksplechtigheden.- Wijzigingen.

3B – 1

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 reglement betreffende de toekenning van een vestigingspremie voor een pas
verworven of gebouwde woning te Ukkel.

3B – 2
5A – 1

Wedstrijd "Silence la violence".- Wedstrijdreglement.

5B – 1

Berghok van Croix-Rouge de Belgique.- Overeenkomst inzake bruiklening.

6A – 1

V.Z.W. Jazz 4 you.- Internationale Dag van de Jazz op zaterdag 30 april 2016.- Buitengewone
toelage en materiële hulp van de Gemeente.

6B – 1
6B – 2

Goedkeuring van de verlenging van het oude reglement betreffende de bezettingsvergoedingen.
Goedkeuring van het nieuwe reglement betreffende de bezettingsvergoedingen van de
sportcentra.
Goedkeuring van het nieuwe huishoudelijk reglement van de sportcentra.

6B – 3
7A – 1
7A – 2
7A – 3

7B – 1
7B – 2
7B – 3

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Institut communal professionnel des Polders.- Renovatie van de verwarmingsinstallatie.Kennisneming van het ministerieel vernietigingsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
goedkeuring van het verbeterde bestek.
Sportcomplex Neerstalle.- Renovatie van de warmwaterinstallatie.- Kennisneming van het
ministerieel vernietigingsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en goedkeuring van het
verbeterde bestek.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Ondertekenen van de Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van een carsharingdienst die
overeenstemt met de doelstellingen inzake mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Gemeentelijk Parkeeractieplan.- Goedkeuring van het ontwerp van actieplan.- Openbaar
onderzoek.

Mondelinge vragen :
Mevr. Fraiteur : Beheersen en evaluatie van de overstromingsrisico's te Ukkel.
De h. Minet : Handicap of geen cap ?
De h. Hublet : Deelneming van de Gemeente Ukkel aan projectoproepen van de subsidiërende overheden.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) De h. Minet :
Amendement ?, NEEN !
2) Mevr. Ledan :
Gemeentelijk kinderdagverblijf.- Kwaliteit van de dienstverlening.

Schriftelijke vragen :
De h. Wyngaard :
16/04 De gemeentelijke administratieve sancties opgelegd aan minderjarigen tussen 14 en 16 jaar (balans
jaren 2014 en 2015).
16/05 Toepassing van de bepaling in het Algemeen Politiereglement betreffende het verbod tot agressieve
bedelarij.
16/06 Toepassing van de bepaling in het Algemeen Politiereglement betreffende het verbod tot nuttigen van
alcohol op de openbare weg en plaatsen.
Ukkel, 18 februari 2016.

Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Laurence VAINSEL

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

