GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 25 maart 2010 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Lijkrede.

B.

Eerbetoon aan 3 politieagenten.

C.

Goedkeuring van de processen-verbaal van de zittingen van de Gemeenteraad van 28 januari en
25 februari 2010.

1A – 1

Preventiedienst.- Overeenkomst Eurotop 2009.

1B – 1
1B – 2

V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Vervanging van een bestuurder.
Brusselse Intercommunale voor Waterbedeling.- Verlenging voor 30 jaar van de Intercommunale.

2A – 1
2A – 2

Reglement inzake de proeftijd.
Personeel der verzorgings- en bijstandsdiensten.- Kinderdagverblijf Homborch.- Vaststelling van
het personeelskader.

3–1
4A – 1
4A – 2

4A – 3
4A – 4

Gemeente-eigendommen.- Gebouw Dekenijstraat, 62.- Gemeenteschool Centrum.Terbeschikkingstelling van lokalen aan een Ukkelse vereniging voor eerst hulp bij ongeval.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Iinstallatie van elektronische informatiepanelen op het grondgebied van Ukkel.- Gebrek aan
regelmatige offertes.- Toepassing van artikel 17, § 2, 1° d) van de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.- Goedkeuring van de voorwaarden van de nieuwe opdracht.
Victor Gambierstraat, 21.- Herinrichting talud.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de
gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Verschillende gemeentegebouwen.- Vervanging of herstelling van daken en goten.- Lot I.- School
Les Bouleaux - Homborch.- Vervanging van de waterdichtheidslaag van de platte daken en van de
regenwaterafvoer boven de klassen.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de gunningswijze
van de opdracht en de financiering van de uitgave.

4B – 1

Stedenbouw.- Opstellen van het BBP nr 64 - Groeselenberg.- Opstellen van het ontwerp van BBP
en van het mileu-effectenrapport (MER).- Aanduiding van de ontwerper.

6A – 1
6A – 2
6A – 3

Goedkeuring van de rekeningen 2008.- Kennisneming.
Toestand van de financiële rekeningen op 3 maart 2010 en de overeenstemmende controle van de
kas van het 1ste, 2de en 3de trimester 2009.
Belastingreglement op de uitreiking van administratieve documenten.- Wijzigingen van tarieven.

6B – 1

Ukkelse economie.- Maandelijkse brocante, Sint-Jobsplein.- Reglement van inwendige orde.

8–1

Gemeentelijk onderwijs.- Schoolherinschakeling.- Overdracht van subsidies, toegekend aan de
deelnemende scholen.

9–1

Gemeentelijke kunstwedstrijden.- Reglementen.- Wijzigingen.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. de Lobkowicz :
Deelname van onze gemeente aan het Voorzitterschap van de Europese Unie.
2. De h. Beyer de Ryke :
Reflectie over de onveiligheid te Ukkel, in de Brusselse agglomeratie en de te nemen maatregelen.
Schriftelijke vragen :
10/02 De h. Desmet : Raspailpark.
10/03 De h. Cohen : "Les petits bouchons d'Uccle" : activiteitenverslag.
10/04 De h. de Le Hoye : Regels inzake het parkeren van aanhangwagens met nummerplaat (+ 750 kg).
Ukkel, 16 maart 2010.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

