GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 18 december 2014 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 oktober 2014.

1C – 1

Kerkfabriek Sint-Jozef.- Begroting voor 2015.- Advies.

1E – 1

Gift van een schilderij ("non-diagonale") door schilderes Anne Gossé ter gelegenheid van haar
tentoonstelling in de Dekenij-Kunstenhuis Ukkel van 9 tot 19 oktober 2014.

2A – 1

Stedenbouw.- Wijziging van het belastingreglement op het onderzoek in het kader van
vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu.
Stedenbouw.- Wijziging van het belastingreglement betreffende bepaalde handelingen en werken
onderworpen aan stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.

2A – 2
2B – 1

Milieu.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.- Mededeling van
beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.

2C – 1

Huisvesting.- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2014 houdende de
regels die van toepassing zijn op de woningen die door openbare vastgoedoperatoren en door
sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld.- Aanneming van een nieuw toewijzingsreglement.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Project "netwerk", Sint-Jobsesteenweg.- Onderhandse aankoop en ten
algemenen nutte van vier percelen.- Expertise van de ontvanger van de Registratie.- Goedkeuring
van het principe, de prijzen, de buitengewone uitgave en het beroep doen op een notaris.
Gemeente-eigendommen.- Gemeenteterrein de Perckestraat.- Vraag tot bezetting tijdens de
zomermaanden door een privé-vereniging.
Grondregie.- Avijlwijk.- Verwezenlijking van woningen.- Overeenkomst met het oog op een
delegatie van het bouwheerschap door de gemeente aan de G.B.H.M..- Aanneming van het
ontwerp.
Grondregie.- Begroting 2015.- Stemming van voorlopige twaalfden.

2D – 2
2D – 3
2D – 4
2E – 1
2E – 2

Personeel.- Levensduurtepremie voor het jaar 2014 aan het personeel woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Personeel.- Reglement op het behouden van activiteit, langer dan 65 jaar.

3C – 1
3C – 2

Creatie van de V.Z.W. Promotion du Commerce et de l’économie uccloise.- Statuten.
V.Z.W. Promotion du Commerce et de l’économie uccloise.- Toekenning van een subsidie.

4B – 1

V.Z.W. Ter Bevordering van de Openbare Parken en Openbare Groene Ruimten.- Begroting 2015.

4C – 1

V.Z.W. Bijschoolse Activiteiten van Ukkel.- Rekeningen en balans 2013.- Begroting voor het
dienstjaar 2015.

5A – 1
5A – 2

V.Z.W. Le Val d’Uccle.- Balans van het dienstjaar 2013 et begrgoting van het dienstjaar 2015.
Gemeenteonderwijs.- Muziekproject.

6A – 1

Vereniging Davidsfonds Ukkel - Boetendael - Sint-Job en Stalle.- Organisatie van de herdenking
Kerstmis 1914 op 21 december 2014 in de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Calevoet.Buitengewone toelage.

6B – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het Schepencollege die de voorwaarden van de opdrachten
vastleggen.
V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2015.

6B – 2

7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4
7B – 1
7B – 2
8A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Levering, plaatsing, aansluiting en ingebruikneming van een datalogger op de site van de
Calevoetschool.
Heraanleg van de Hamstraat.- Dienstjaar 2014.- Aanstelling van de M.I.V.B. als enige
aanbestedende overheid.- Goedkeuring van de uitgave en de financieringswijze -Overeenkomst
met de M.I.V.B..
Hernieuwing van het vergoedingsreglement voor door het personeel uitgevoerde technische
diensten.- Wijziging van de tarieven en de tekst.
Creatie en toekenning van een gemeentelijke premie bij de aankoop van een nieuwe elektrische
fiets of een nieuwe kit tot het ombouwen van een fiets.
Reglement over de te volgen procedure voor het bekomen van de afbakening van een of
meerdere verdrijvingsvakken en eventuele plaatsing van bloembakken op gemeentewegen.

8A – 2
8A – 3
8A – 4

Gemeentelijke tussenkomst in de verplaatsingskosten van de Ukkelse werknemers die in een
onderneming voor aangepast werk werken.- Vaststelling van het toegekende bedrag.
Fanfare van de Jagers op de "Preekheer".- Uitzonderlijke toelage.
Syrië.- Financiële hulp AZG.
V.Z.W. Animatie Socio-culturele Preventie.- Begroting 2015.

8C – 1

O.C.M.W..- Begroting 2015.- Stemming van voorlopige twaalfden.

Activiteitsverslag van de h. Jacques Martroye de Joly bij de Raad van Bestuur van Hydrobru.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1. De h. Desmet :
Dierenwelzijn.
2. De h. Toussaint :
Sint-Jobsplein : stand van zaken.
Schriftelijke vragen :
14/11 De h. De Bock : onlangs georganiseerde statutaire examens.
14/12 De h. De Bock : de uitgaven/ontvangsten van de woningen Polders en Horzel.
Ukkel, 11 december 2014.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,

Luc PARMENTIER

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

