GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 12 september 2013 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van de processen-verbaal van de zittingen van de Gemeenteraad van 30 mei en 27
juni 2013.

1B – 1

V.Z.W. Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Ukkel.- Vervanging van een bestuurder.

1E – 1

Steun aan het Programma Ukkel-Kintambo.- Onderschrijven van een motie van de verenigingen
van Steden en Gemeenten.

2A – 1

Stedenbouw.- BBP nr 66 "Gulden Kasteel - Horzel - Vleeskersen".- Eenzijdige wijzigingen en
aanhangsel bij de dienstenopdracht betreffende het opstellen van het Bijzonder Bestemmingsplan
nr. 66.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Gebouw Alsembergsesteenweg, 860.- Statuten van het medeeigendom.- Aanpassing aan de bepalingen van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het
Burgerlijk Wetboek.- Goedkeuring van het ontwerp.
Gemeente-eigendommen.- Huis Montjoielaan, 173.- Vervanging van een elektrische meter en in
overeenstemming brengen van de aansluiting.
Grondregie.- Woongebouw, Poldersstraat.- Erfpacht.- Opvolging van het dossier.

2D – 2
2D – 3
3B – 1
3B – 2
4B – 1
4B – 2

Begroting 2013.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nrs 1 (gewone dienst) en 2
(buitengewone dienst).
Belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten.- Wijziging.
Overheidsopdrachtenpenbare 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 opdracht vaststellen.
V.Z.W. Ter bevordering van de openbare parken en openbare groene ruimten.- Rekeningen en
balans 2012.- Goedkeuring.

4C – 1

V.Z.W. Bijschoolse activiteiten van Ukkel.- Rekeningen en balans 2012.- Begroting 2014.

4D – 1

V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd.- Rekeningen 2012.

5A – 1

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

5B – 1

Projectoproep met het doel de oprichting van samenwerkingen tussen de gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen: project inzake voortzetting van de WIG LEX, de
juridische intercommunale werkgroep binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vroeger IJP
Brussel).

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.
Verbetering van wegbedekkingen in asfalt.- Dienstjaar 2013.- Wijziging van het bijzonder
lastenboek.- Verlenging van de opdracht.
Inrichting van kruispunten en zones 30.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Aankoop van een Pick-up voor tagbestrijding.- Toepassing van artikel 249, § 1, alinea 2 van de
nieuwe gemeentewet.- Creatie van een begrotingsartikel.

7A – 2
7A – 3
7A – 4

7A – 5

Aankoop van een Pick-up voor tagbestrijding.- Toepassing van de artikels 234, alinea 1 van de
nieuwe gemeentewet en 26, § 1, alinea 1 a) van de wet van 15 juni 2006.- Akteneming van de
beslissing van het Schepencollege.
7A – 6 School Eglantiers.- Vervanging en isolatie van de daken.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
7A – 7 School Messidor.- Vervanging en isolatie van de daken.- Goedkeuring van de wijziging van het
bijzonder lastenboek.- Administratieve bepalingen.
7A – 8 School Messidor.- Creatie van twee bijkomende klassen.- Goedkeuring van de wijziging van het
bijzonder lastenboek.- Administratieve bepalingen.
7A – 9 Subsidies ter ondersteuning voor het opzetten van samenwerking tussen gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Project van de Werk- en Informatiegroep Overheidsopdrachten
van het Brussels Gewest (WIG OO Brussel) betreffende de ontwikkeling van de activiteiten van het
platform WIG OO Brussel.
7A – 10 Diverse aanpassingen in de strijd tegen de overstromingen V.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
8C – 1

O.C.M.W.- Begroting 2013.- Begrotingswijzigingen nr 2 (dienst Investering en exploitatie).

9–1

Gemeentelijke tijdelijke kinderopvang.- Bijwerking van het huishoudelijk reglement en het
pedagogisch project.

Mondelinge vraag :
De h. Bock : Het registreren van toestemming tot het wegnemen van organen.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1) De h. De Bock :
Neckersgat, toegankelijk voor de Ukkelaars.
Schriftelijke vragen :
13/16 De h. De Bock : De beheerskosten en de ontvangsten gebouwen "Polders".
13/17 De h. De Bock : De beheerskosten en de ontvangsten gebouwen "Visserij".
Ukkel, 4 september 2013.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,

Luc PARMENTIER

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

