GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 24 mei 2012 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.
1A – 1

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 22 maart 2012.

1C – 1

Preventiedienst.- Goedkeuring van een Intercommunaal project met de gemeente Oudergem
betreffende de Tertiaire Preventie.
Toekenning van de titel van Ereburger aan de h. Jean Van Hamme.

2D – 1

Katholieke kerkfabrieken.- Rekeningen van 2011.- Advies.

4A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Herstelling van voetpaden.- Dienstjaar 2012.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Homborchschool.- Renovatie van de verwarming.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten en de financieringswijze.
Aankoop van stadsmeubilair 2012.- Goedkeuring van de uitgaven, de gunningswijze van de
opdracht en de financieringswijze van de uitgaven.
Aankoop van vrachtwagens 2012.- Goedkeuring van de uitgaven, het bijzonder lastenboek, de
gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze van de uitgaven.
Kerkhof van Verrewinkel.- Riolering en bestrating.- Dienstjaar 2012.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Aankoop van een speldmicrofoon.- Goedkeuring van het ontwerp, de gunningswijze van de
opdracht en de financiering van de uitgave.
Sportzaal Chênaie.- Renovatie van de elektriciteit.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
Tuin Cogels, Dekenijstraat.- Restauratie van een steunmuur.- Goedkeuring van de voorwaarden
van de opdracht.

4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6
4A – 7
4A – 8
4A – 9
4D – 1
4D – 2
4D – 3
4D – 4
4D – 5
4D – 6

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Verbeteringen en
nieuwe bepalingen.- Victor Allardstraat.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen
verbeteringen en nieuwe bepalingen.- Montanalaan.
Vijftiende hernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeente Ukkel.
Reglement van inwendig bestuur.- "Zonder auto mobiel in de stad" van 16 september 2012.
Voorontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voorwaarden
voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operators van motorvoertuigen gebruikt
voor het autodelen.- Principeakkoord.

4E – 1

Aankoop van een nieuwe module om de begrotingsgegevens van Phénix (boekhoudprogramma)
op te nemen in de 3P-module (programma overheidsopdrachten).

6A – 1
6A – 2

Goedkeuring van de Begroting 2012.- Akteneming.
Begroting 2011.- Begrotingswijziging nr 99.- Afsluiten van het dienstjaar (gewone en buitengewone
diensten).

6D – 1

Vergoedings- en gebruiksreglementen van de gemeentelijke sportinstallaties.

7A – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van een beslissing van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdracht vaststelt.

7A – 2
7A – 3
9–1

Preventiedienst.- Beveiliging van sociale woningen 2011.
Goedkeuring van een Intercommunaal project betreffende de ondersteuning van het ouderschap.
Association Philharmonique d’Uccle.- Feest van de Muziek van 23 juni 2012.- Buitengewone
toelage.

Mondelinge vragen :
De h. Toussaint : enquête over de buurtwerking.
Mevr. Charlier : verbetering van de voorstelling van de begroting.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. De Bock :
Toekomstige aanhechting bij Ukkel van de wijken Diesdelle en Groene Jager.
2. De h. Desmet :
Werf Geleytsbeekstraat.
Ukkel, 15 mei 2012.
Op bevel :
De wd. Gemeentesecretaris,
Daniel WUESTENBERGHS

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

