GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 28 mei 2009 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

2A – 1
2A – 2
2A – 3

Personeel.- Zwangerschapsverlof.- Wijziging.
Personeel.- Baremaverhoging van 3 % voor het niveau C.
Personeel.- Eindejaarspremie.- Verhoging van het forfaitair gedeelte.

2D – 1

Katholieke kerkfabrieken.- Rekeningen van 2008.- Advies.

3A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Verbetering van de wegbedekkingen in keien.- Herstelling van de Kasteeltjeslaan.- Dienstjaar
2009.- Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de
opdracht en de financieringswijze.
Herinrichting van de Wolvendael- en Jean en Pierre Carsoellaan.- Aanduiding van de M.I.V.B. als
enige aanbestedende overheid.- Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.Overeenkomst met de M.I.V.B..
Inrichting van de Visserij- en Baron Perelmanstraat.- Dienstjaar 2009.- Goedkeuring van de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
Verschillende gebouwen.- Installatie van brand en/of inbraakalarm.- I.C.P.H..- Uitbreiding van het
inbraakalarm.- Goedkeuring van het ontwerp, van de gunningswijze van de opdracht, de raming en
de financiering van de uitgave.

3A – 2

3A – 3

3A – 4

3A – 5

3C – 1

Milieu.- Studieopdracht.- Opstellen van een lokale Agenda 21 voor de Gemeente.- Goedkeuring
van een aanhangsel in het kader van een uitbreiding van de studieopdracht toevertrouwd aan de
V.Z.W. ERU.

3D – 1

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Verbeteringen en
nieuwe bepalingen.
Waterloosesteenweg, gedeelte Churchill-Legrand.- Openbaar vervoer in eigen bedding.Proefopstelling.- Advies over de voorlopige inrichting.

3D – 2

5A – 2
5A – 3

Belastingreglement op de huis-aan-huisbedeling van reclamedrukwerk.- Wijzigingen van tarieven
en teksten.
Belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten.- Wijzigingen.

5C – 1

Aanschaf en levering van verdelers van zakjes en pincetten voor het opruimen van hondenpoep.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.

6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4

V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Rekening 2008.
Kinderdagverblijf van Sint-Job.- Renovatiewerken.- Verhogen van het aantal opvangplaatsen.
Dringende opvangkosten.
Kinderdagverblijf van de Globe.- Aankoop van een koelkast.- 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.

8–1
8–2

V.Z.W. S.W.U..- Rekening 2008.
Gemeente-eigendommen.- Tijdelijke bezetting van het gemeentelijk terrein gelegen de
Perckestraat door een vereniging zonder winstoogmerk.
Gemeente-eigendommen/Bedrijf voor Grondbeleid.- Openbare opdrachten.- Artikel 234, alinea 3
van de nieuwe gemeentewet.- Mededeling van de beslissingen genomen door het
Schepencollege.

8–3

8–4
8–5

8–6

9–1
9–2
9–3

Bedrijf voor Grondbeleid.- Stallestraat, 160.- Werf "Clos Folon", 162-170, Stallestraat.Inhuurneming met het oog op de herstelling van het terrein.
Bedrijf voor Grondbeleid.- Ontwerp "De Puysselaer".- Dienstenopdracht.- Studieopdracht voor de
bouw van een appartementsgebouw.- Goedkeuring van de gunningswijze, de voorwaarden van de
opdracht en de raming van de uitgave.
Gemeente-eigendommen.- Onderhandse verkoop van een gemeentelijk terrein dat de bedding
vormt van de Geleytsbeek, gedeelte gelegen op het Horzelplein.- Principieel akkoord.Expertiserapport van de Ontvanger der Registratie.
Gemeentelijk cultuurbeleidsplan.- Actieplan 2008.- Uitgaven en subsidies.
Verjaardagsrecital Händel, Haydn en Mendelssohn.- Buitengewone toelage.
Overname van de Ukkelse afdeling van de Mediatheek van België door de Gemeente.Overeenkomst tussen de Franse Gemeenschap en de Gemeente Ukkel.

Mondelinge vraag :
De h. Desmet : Evolutie van een dossier : samenwerking tussen Ukkel en een Vlaamse gemeente.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. Mevr. Fraiteur en de h. De Bock :
Verdediging van de gemeentelijke autonomie.- Motie.
2. De h. Cohen :
Parkeerautomaten : Abonnement voor firma's en zelfstandigen.
3. De h. Desmet :
a) Chemisch afval.- Ophaalkalender.
b) Zwembad Longchamp.
c) Splitsing van lijn 4 en intrekking van het station van Calevoet als deel van het toekomstig GEN.
4. De h. de Lobkowicz :
Toekenning van de titel van ereburger van de Gemeente Ukkel aan Salvatore Adamo en Axelle Red.
5. De h. Wyngaard :
Sociale en milieuclausules in de Ukkelse openbare opdrachten.
6. De h. de Lobkowicz :
Bouw van een nieuw tramdepot te Ukkel, Ruisbroeksesteenweg : na het Avijlplateau en z'n stort, wordt er
weer opgediend !
7. De h. Desmet :
a) Ontwerp van depot SAIT-Marconi.
b) Wagenstraat.
c) Speciale aankoopkaart voor het gemeentepersoneel.
8. Mevr. Charlier :
Systeem "Villo".- Gemeentelijke deelname.
Geschreven vragen :
09/16 Mevr. Fraiteur : Gemeentelijke kinderdagverblijven.- Woonplaats van de ingeschreven kinderen.
09/17 Mevr. Fraiteur : Hondenclub Horzelstraat.- Verbod voor sommige hondenrassen in de openbare parken
en tuinen.

Ukkel, 19 mei 2009.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Claude DESMEDT
Eerste Schepen.

