GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 28 april 2016 te 19u30,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Onderwerp op de agenda ingeschreven op verzoek van de inwoners :
Motie met betrekking tot de toetreding van de Gemeente Ukkel aan de "Ville Lumière" campagne
van Amnesty International.
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 28 januari 2016.
Preventiedienst.- Wijzigingen van het reglement inzake de aanmoediging van gezinnen om woningen te
beveiligen en tegen inbraak te beschermen.
Hydrobru.- Bijzonder algemene vergadering van 19 mei 2016.- Wijziging van de statuten.
Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie.- Statutenwijziging.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 2.- Kennisneming van beslissingen van het
College van Burgemeester en schepenen.
Milieu.- Advies van de Gemeente betreffende het ontwerp van Plan van waterbeheer van het Brussels
hoofdstedelijk Gewest 2016-2021.
Gemeente-eigendommen.- Project Fort-Jaco.- Gebouw gelegen Fort-Jacolaan, 22.- Vastleggen van de
huurvoorwaarden.
Gemeente-eigendommen.- Gebouw Alsembergsesteenweg 860.- Prijs en modaliteiten betreffende de verkoop
aan het O.C.M.W. van Ukkel van lokalen, toebehorend aan de gemeente.- Voortgezette bezetting door zes
gemeenteambtenaren.- Overeenkomst inzake bruikleen.
Benaming van nieuwe wegen.- Principebeslissing.
Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markt van de namiddag, de Horzelmarkt.
Gemeentelijk onderwijs.- Ordonnantie die de nieuwe gemeentewet wijzigt.
Speelpleinen.- Wijzigingen van het huishoudelijk reglement en de pedagogische projecten.
Verplaatsen van de buurtweg nr 17 (Beemdgraslaan) en definitieve opheffing van het buurtpad nr 134.Definitieve goedkeuring van het algemeen rooilijnplan.
Aankoop van werkkledij voor het gemeentepersoneel.- Jaren 2016-2019.- Opdrachten onderverdeeld in 3
loten.- Goedkeuring van de voorwaarden en de gunningswijze.- Toepassing van artikel 234, alinea 1 van de
nieuwe gemeentewet.
Huur en onderhoud van multifunctionele kopieermachines voor de drukkerijen.- Jaren 2016-2020.Goedkeuring van de voorwaarden, de gunningswijze en de aankondiging van de opdracht.- Toepassing van
artikel 234, alinea 1 van de nieuwe gemeentewet.
Huur en onderhoud van multifunctionele fotokopieertoestellen voor de drukkerijen.- Periode 2016-2020.Goedkeuring van de voorwaarden, gunningswijze en de aankondiging van de opdracht.- Toepassing van
artikel 234, alinea 1 van de nieuwe gemeentewet.
Sportcomplex Neerstalle.- Renovatie van de warmwaterinstallatie.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.

Institut communal professionnel des Polders.- Renovatie van de verwarmingsinstallatie.- Goedkeuring van de
voorwaarden van de opdracht.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen, verbeteringen
en nieuwe bepalingen.
Financiële steun van de dienst Sociale Actie voor de eerste Ukkelse Zinnode voor de Zinneke Parade 2016
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) Mevr. Delvoye :
Elektriciteitskasten.
2) Mevr. Fraiteur :
Gemeentelijke moestuintjes.
3) Mevr. Van Offelen :
Aanleg van een geboorte- en herinneringsbos voor de Ukkelaars.
4) De h. De Bock :
Reusachtige initialen getekend op het dak van het Longchampzwembad.
Schriftelijke vraag :
16/08 De h. De Bock : het kadaster van uitgebate parkings.
Ukkel, 21 april 2016.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Laurence VAINSEL

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

