GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 27 april 2017 te 19u30,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Kennisneming van beslissingen van het
Schepencollege.
Internationale solidariteit.- Actions in mediterranean (AIM).
Internationale solidariteit.- She Decides.
Gemeentelijke administratieve sancties.- Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar
vervoer.
Stedenbouwkundige vergunning nr 16-42601-2017.- Openbare weg.
Huisvesting.- Wijziging van het type-huurcontract.
Gemeente-eigendommen.- Verkoop van de site Danse/Beeckman.- Ontvangst van de laatste offertes.
Vergoedingsreglement op de wachtkelder, het lijkenhuis, de autopsiezaal en verschillende vergoedingen
betreffende de kerkhoven.- Wijziging van tekst en tarieven.
Gemeentelijk onderwijs.- Huishoudelijk reglement van de lokale paritaire commissie.
Publifin SCiRL.- Terugtrekking.
Bereiding, beheer en levering van maaltijden 2018-2021.- Goedkeuring van de voorwaarden en de
gunningswijze van de opdracht.
School Calevoet.- Bouwen van nieuwe klassen.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze
van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Opening van een station voor autodelen voor de firma Ubeeqo op Vanderkindere.
Ondertekening van de overeenkomst van voorlopig gebruiksrecht met D'Ieteren Immo N.V..
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen, verbeteringen
en nieuwe bepalingen.
V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Activiteitenverslag, rekeningen en balans 2016, begroting 2017.
Financiële steun voor de solidaire koelkast van Ukkel-Centrum.

Voorstel tot motie aan de Gemeenteraad van Ukkel met het oog op de ontwikkeling van een openbaar
kadaster van de gemeentelijke vertegenwoordigers in alle publieke of parapublieke structuren en in hun
afgeleide structuren.

Mondelinge vragen :
Mevr. Fraiteur : "Art in Town".
De h. De Bock : aanpassing van de zones voorbehouden aan taxi's om een betere parkeerrotatie te bekomen
in de wijken waar de parkeernood het hoogst is.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op vraag van Gemeenteraadsleden :
1) De h. Minet :
Een niet gereflecteerd leven is niet waard geleefd te worden.
2) De h. Hayette :
a) Global gag Rule.
b) Pulse of Europe.
3) De h. De Bock :
Stedenbouwkundige politiek van het College op het vlak van het weigeren van de verdelingen in 2 van
ééngezinswoningen.
4) Mevr. Van Offelen :
Ukkel, pilootgemeente voor het online bestellen van identiteitskaarten ?
5) De h. Minet :
Zonnebankliefhebbers.
6) De h. De Bock :
Invoeren van het gratis kwartier in de 5 commerciële centra van Ukkel.
7) De h. Hublet :
Bijdrage van de Gemeente Ukkel in de investeringen en het onderhoud van de fiets- en
voetgangersvoorzieningen.
Ukkel, 20 april 2017.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

