GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 28 april 2011 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 28 april 2011.

1C – 1

Opmaak en verdeling door de vennootschap XL van 42.000 gemeentelijke zakagenda's met
gemeentelijke inlichtingen en reclame voor in Ukkel gesitueerde handelaars en ondernemingen.

2D – 1
2D – 2
2D – 3

Katholieke kerkfabrieken.- Rekeningen van 2010.- Advies.
Kerkfabriek van Sint-Augustinus.- Begroting voor 2010.- Advies.
Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Rekening van 2009.- Advies.

3–1
3–2
4A – 1
4A – 2
4A – 3
4A – 4
4A – 5
4A – 6

4A – 7

Gemeente-eigendommen.- Gemeentelijk terrein, de Perckestraat.- Vraag om gebruik door een
privé-vereniging.
Gemeente-eigendommen.- Gebouw Montjoielaan, 173.- Vaststelling van de huurvoorwaarden.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Aankoop van onderdelen voor de vervanging van de cilinderkop en van de deur van de Schäfferbulldozer van de begraafplaats Verrewinkel.- Toepassing van de artikels 234, alinea 1 en 249, § 1,
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Begrotingswijziging.
Aankoop van onderdelen voor de vervanging van de cilinderkop en van de deur van de Schäfferbulldozer van de begraafplaats Verrewinkel.- Toepassing van de artikels 234, alinea 1 en 249, § 1,
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
Driejarig investeringsprogramma 2010-2012.- Driejaarlijkse Ontwikkelingsdotatie.- Projectoproep
voor dotaties voor REG-gebouwen.
Zwembad Longchamp.- Vervanging van cabines en van de valse plafonds van de vestiaires.Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
Verschillende gemeentegebouwen.- Vervangingen of herstellingen van daken en dakgoten.Administratief gebouw, Auguste Dansestraat, 25.- Vervanging van de waterdichtheidslaag van de
platte daken en van de regenwaterafvoer op het achterste gebouw.- Goedkeuring van het ontwerp,
de raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Samenwerking met de N.V. Wolters Kluwer Belgium.- Publicatie van teksten voor de online
databank senTRAL van Kluwer.- Goedkeuring van de overeenkomst.

4B – 1

Stedenbouw.- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende uithangborden van
handelszaken en de herwaardering van handelskernen.- Definitieve aanneming.

4D – 1

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen en
nieuwe bepalingen.

5–1

Benaming van twee nieuwe openbare wegen.- Definitieve beslissing.

6A – 1

Begroting 2010.- Begrotingswijziging nr 99.

6C – 1

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

7A – 1
7A – 2
7A – 3

Beveiliging van sociale woningen 2010.
Twintigjarig bestaan van de F.E.B.R.A.P..- Buitengewone toelage.
V.Z.W. P.W.A. van Ukkel.- Rekening 2009.

9–1

Association Philharmonique d’Uccle.- Feest van de Muziek van 19 juni 2011.- Buitengewone
toelage.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Hayette :
Verbod om een vakbondsactie met stakingspiket te organiseren voor het Athénée royal d'Uccle I, van 26 tot
29 april 2011, uitgevaardigd door de Burgemeester.
2. De h. de Lobkowicz :
a) Dividenden Dexia.
b) Belasting door de Gemeente van door bewoners aangelegde afvoeren ingevolge het in gebreke blijven van
de Gemeente.
Schriftelijke vragen :
11/05 De h. De Bock : intelligente vuilnisbakken.
11/06 De h. De Bock : netheid rond het Observatorium.
11/07 De h. De Bock : renovatie van de ring rond het Observatorium.
Ukkel, 17 mei 2011.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

