GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 3 september 2009 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Lijkredes.

B.

Ontslag van een gemeenteraadslid.- Onderzoek van de verkiesbaarheidsvoorwaarden,
eedaflegging en aanstelling van een gemeenteraadslid.

C.

O.C.M.W.- Ontslag van een lid van de Raad voor Maatschappelijk welzijn.- Vervanging.

D.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de Gemeenteraad van 25 juni 2009.

1A – 1

Preventiedienst.- Consultatieve preventieraad.

1B – 1

V.Z.W. Val d'Uccle.- Vervanging van een bestuurder.

2A – 1
2A – 2

Geldelijk statuut.- Gewestelijke tussenkomst.- Overeenkomst 2009.
Geldelijk statuut.- Verhoging van de barema's met 2 % + 1 % voor de personeelsleden van niveau
D en E.- Gewestelijke tussenkomst.- Overeenkomst 2009.
Geldelijk statuut.- Verhoging van de barema's met 3 % voor de personeelsleden van niveau C.Gewestelijke tussenkomst.- Overeenkomst 2009.

2A – 3
2C – 1

Gewone begroting.- Verzekeringsopdracht.- Verlenging in 2010.

2D – 1
2D – 2
2D – 3
2D – 4

Katholieke kerkfabrieken en andere godsdienstige gemeenschappen.- Rekeningen 2008.- Advies.
Kerkfabriek van de Heilige pastoor van Ars.- Begroting voor 2009.- Advies.
Katholieke kerkfabrieken.- Begrotingen voor 2010.- Advies.
Kerkfabriek van het Heilig Hart.- Renovatie van de elektrische installatie en herinrichting van de
verlichting van de kerk.- Principeakkoord om de onderhandelingsprocedure te gebruiken en
toekenning van een gemeentelijke subsidie.- 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.
4A – 2 Rioleringswerken.- Gemeentelijk aandeel in de rioleringswerken uitgevoerd door de BIWD,
Geleytsbeekstraat.- Goedkeuring van de bijkomende uitgave.
4A – 3 Regeneratie van de grasperken van het kerkhof van Verrewinkel.- Dienstjaar 2009.- Goedkeuring
van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
4A – 4 Herstelling van de leidingen en regenwaterafloopsystemen in laan 1 van het kerkhof van
Verrewinkel.- Dienstjaar 2009.- Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de
gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
4A – 5 Herinrichting van de Stillelaan.- Dienstjaar 2009.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
4A – 6 Inrichting van kruispunten en zones 30.- Dienstjaar 2009.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
4A – 7 Modernisering van de openbare verlichting.- Dienstjaar 2009.- Gems- en Gelovigenstraat.Goedkeuring van de uitgave.
4A – 8 Aankoop van een graafmachine.- Goedkeuring van de uitgave, van het bijzonder lastenboek, de
gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze van de uitgave.
4A – 9 Kinderdagverblijf van Sint-Job.- Inrichten van 2 afdelingen op de 1ste verdieping.- Goedkeuring
van de wijziging van de financieringswijze van de uitgave.
4A – 10 Verschillende gebouwen.- Brand en/of inbraakalarmen.- Longchampschool.- Wijziging van het
brandalarm.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.

4A – 11 Kerkhoven.- Onderhoudswerken.- Kerkhof van Verrewinkel.- Herstelling van het inbraakalarm.Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
4A – 12 Verschillende scholen.- Onderhoudswerken.- School Val Fleuri.- Installatie van bijkomende sirenes
in het brandalarmsysteem.- Goedkeuring van het ontwerp, de gunningswijze, de raming en de
financiering van de uitgave.
4A – 13 School Eglantiers.- Renovatie van de verlichtingsinstallatie en de circuits van de stopcontacten,
bekabeling, ALSB en verdeelborden.- Goedkeuring van het ontwerp, van het bijzonder lastenboek,
de gunningswijze van de opdracht, de financiering van de uitgave en de begrotingswijziging.
4A – 14 Beeckmanstraat, 87.- Bouw van een administratief gebouw.- Lot II.- Bijzondere technieken.Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering
van de uitgave.
4A – 15 Verschillende gemeentegebouwen.- Vervanging of herstellingen van daken en dakgoten.- Lot III.Kunst- en Cultuurcentrum.- Vervanging van het plat dak en de glazen daken van het sanitair.Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering
van de uitgave.
4A – 16 Groendienst.- Renovatie van de verlichtingsinstallatie en de circuits van de stopcontacten,
bekabeling, ALSB en verdeelborden.- Goedkeuring van het ontwerp, van het bijzonder lastenboek,
de gunningswijze van de opdracht, de financiering van de uitgave en de begrotingswijziging.
4A – 17 Bibliotheek Centrum.- Renovatie van de verlichtingsinstallatie en de circuits van de stopcontacten,
bekabeling, ALSB en verdeelborden.- Goedkeuring van het ontwerp, van het bijzonder lastenboek,
de gunningswijze van de opdracht, de financiering van de uitgave en de begrotingswijziging.
4A – 18 Omnisportzaal Sint-Job.- Renovatie van de verlichtingsinstallatie en de circuits van de
stopcontacten, bekabeling, ALSB en verdeelborden.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht en van de begrotingswijziging.
4A – 19 Gemeentehuis.- Renovatie van de elektrische installatie.- Goedkeuring van de wijziging van de
voorwaarden van de opdracht.
4A – 20 Telefooncentrale van het Gemeentehuis.- Vervanging van het voicemailsysteem.- Goedkeuring
van de voorwaarden van de opdracht en van de begrotingswijziging.
4A – 21 Victor Gambierstraat.- Herinrichting van de talud.- Goedkeuring van het ontwerp, van het bijzonder
lastenboek, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
4A – 22 Kinderdagverblijf Globe.- Vervanging van de warmwaterleidingen en de isolatie.- Goedkeuring van
het ontwerp, het bijzonder lastenboek, de gunningswijze van de opdracht, de raming en de
financiering van de uitgave.
4A – 23 Begraafplaats Dieweg.- Herstelling van de ringmuur (metselwerken).- Goedkeuring van de
voorwaarden van de opdracht.
4D – 1
4D – 2
4D – 3

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.- Omgeving van de Edith Cavellkliniek.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.- Wijk Fond'Roy.- Parkeerchicanes.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.

4E – 1

Informatisering van de gemeentescholen.- Aankoop van materiaal en software.- Kennisneming van
beslissing van het Schepencollege die de voorwaarden van de opdrachten vaststelt in toepassing
van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet,

6C – 1

Openbare opdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdrachten vaststellen.

7A – 1

Openbare opdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdrachten vaststellen.

7B – 1

O.C.M.W..- Begroting 2009.- Begrotingswijzigingen nrs 1 (investeringsdienst), 2 (exploitatiedienst)
en 3 (investeringsdienst).

8–1

Gemeentescholen van Verrewinkel en Sint-Job.- Buitengewone begroting 2009.- Installatie van
speelpleinen.- Kennisneming van de beslissing van het Schepencollege die de voorwaarden van
de opdracht vaststelt in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet.

9–1
9–2

V.Z.W. "Bibliothèque des jeunes" te Linkebeek.- Buitengewone toelage.
V.Z.W. Association culturelle et artistique d’Uccle.- Rekening en balans op 31 december 2008.Goedkeuring.

Mondelinge vraag :
De h. Biermann : De huisvestingsproblematiek.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Desmet :
a) Bushokjes.
b) Taalbad.
2. De h. Cohen :
Merlostraat.- Gevaar.
Geschreven vraag :
09/22 De h. Toussaint : Arrest van de Raad van State van 15 juni 2009 betreffende de illegaliteit van de
opgelegde stedenbouwkundige voorwaarden te Brussel.
MET GESLOTEN DEUREN
2A – 4
2A – 5
2A – 6
2A – 7
2A – 8
2A – 9

Administratief personeel.- Bevorderingen.- Einde van de proeftijd.
Administratief personeel.- Bevordering.- Verlenging van de proeftijd.
Administratief personeel.- Aanduiding tot hogere functies.
Administratief personeel.- Aanduiding tot hogere functies.
Administratief personeel.- Aanduiding tot hogere functies.
Administratief personeel.- In disponibiliteitstelling wegens medische redenen van een
administratief assistent.
2A – 10 Werkliedenpersoneel.- Definitief vroegtijdig pensioen van een arbeider.
6A – 1
6A – 2
6A – 3
6A – 4
8–2
8–3

Toekenning van een rustpensioen.
Toekenning van een rustpensioen.
Herziening van een rustpensioen en vaststelling der aandelen in de last ervan, in toepassing van
de wet van 14 april 1965.
Vaststelling der aandelen in de last van een rustpensioen, in toepassing van de wet van 14 april
1965.
I.C.P.H..- Personeel.- Verlof voor loopbaanonderbreking van een lid van het onderwijzend
personeel.
Académie d’Uccle : musique, arts parlés et danse.- Personeel.- Verlof om een tijdelijke
selectiefunctie uit te oefenen in het niet-universitair onderwijs.
Ukkel, 25 augustus 2009.

Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

