GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 23 april 2015 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Aannemen van de nieuwe visuele identiteit van de Gemeente (logo's).

A.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 29 januari 2015.

1B – 1

Delegatie van de handtekening van de Gemeentesecretaris.- Kennisneming.

2B – 1

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

2C – 1

Huisvesting.- Terugkoop van aandelen van de privé-coöperatieleden in de C.V.B.A. Ukkelse
Huisvestingsmaatschappij, in het raam van de fusie ervan.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Gebouw gelegen Waterloosesteenweg, 935 (mede-eigendom "Ukkel
2000").- Verscheidene werken in de gemene delen.- Financiële tussenkomst.- Buitengewone
uitgave.- Begrotingswijziging.
Gemeente-eigendommen.- Muzenlaan, 9.- Onderhandse verkoop van een strook gemeentelijke
grond met een ondergrondse leiding.- Resultaten van het onderzoek "van baat en kommer".
Gemeente-eigendommen.- Onderhandse verkoop, aan de meest biedende, van een huis gelegen
Xavier De Buestraat, 20.- Resultaten van het onderzoek "van baat en kommer".
Grondregie.- Onderhandse verkoop, aan de meest biedende, van een terrein gelegen in de Jean
en Pierre Carsoellaan.- Resultaten van het onderzoek "van baat en kommer".

2D – 2
2D – 3
2D – 4
2E – 1
2E – 2
2E – 3

Personeel.- Arbeidsreglement.- Wijzigingen.
Personeel.- Toelatingsvoorwaarden.- Openbare oproepen.- Wijziging van de inschrijvingsrechten.
Technisch personeel.- Toelatingsvoorwaarden tot de graad van directeur-generaal der Werken.Wijziging.

3B – 1

Goedkeuring van de begroting 2015.- Kennisneming.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Verbetering van het asfaltwegdek voor het dienstjaar 2015.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Aankoop van twee multifunctionele vrachtwagens.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
Driejarig investeringsprogramma 2013-2015.- REG-ontwerp.- School Verrewinkel (creatie van 4
bijkomende klassen) en School van Calevoet (uitbreiding).

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7B – 1
7B – 2

Overdracht van verkeerslichten naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.

8A – 1

V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Rekening 2014 en inkrimping van het aantal leden van de Algemene
Vergadering en de Bestuursraad.
Ondertekening van een overeenkomst tussen de Gemeente Ukkel, het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap van Ukkel en de V.Z.W. JobYourself met het oog op de organisatie
van een programma van acties ter bevordering van de zelftewerkstelling.

8A – 2

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) De h. Minet :
Vertrouwelijke creatie van een ruime trans-Atlantische vrijhandelsmarkt.
2) De h. Wyngaard :
Gemeentebeheer.- Ethische en solidaire financiering.
Ukkel, 9 april 2015.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

