GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 26 september 2013 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 12 september 2013.

2A – 1

Stedenbouw.- Bijzonder Bestemmingsplan nr 66 "Goudkasteel - Horzel - Vleeskersen".- Definitieve
aanneming.

2D – 1

Grondregie.- Project Horzel.- Nieuwbouw Alsembergsesteenweg, 1118-1120 en Gulden
Kasteelstraat, 2.- Voorstel tot beheer van vierendertig middelgrote woningen.- Goedkeuring van
het huurcontract.
Grondregie.- Project Horzel.- Nieuwbouw Alsembergsesteenweg, 1118-1120 en Gulden
Kasteelstraat, 2.- Vaststelling van de huurvoorwaarden.
Gemeente-eigendommen.- Gebouw gelegen Neerstallesteenweg, 395.- Verbouwingswerken.Regularisatie van een terras en aanbrengen van ramen gericht op het gemeentelijke openbaar
domein.- Erfdienstbaarheden van uitzicht.

2D – 2
2D – 3

2E – 1

Personeel.- Arbeidsreglement.- Wijzigingen.

3A – 1

Reispassen en biometrische verblijfsvergunningen.- Overeenkomst met de Belgische Staat.

3B – 1

Begroting 2013.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nrs 3 en 4 (gewone en buitengewone
dienst).

6A – 1

V.Z.W. Association Culturelle et Artistique d’Uccle.- Rekeningen en balans op 31 december 2012.Mededeling.
V.Z.W. "Bibliothèque des Jeunes" te Linkebeek.- Buitengewone subsidie.
Samenstelling van de Cultuurraad.

6A – 2
6A – 3
6C – 1

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

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Riolering en keibestrating in het Kerkhof van Verrewinkel.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
Riolering en keibestrating in het Kerkhof van de Dieweg.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht, de financieringswijze
en de aanvraag van subsidies.
Herinrichting van de Molensteenstraat.- Dienstjaar 2013.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de financieringswijze.
Paul Stroobantlaan.- Aanneming van een nieuw algemeen rooilijnplan tussen de Dieweg en het nr
44.- Voorlopige goedkeuring van het gewijzigd ontwerp na het openbaar onderzoek.
Sporthal Stroobant.- Vervanging van de verwarmingsinstallatie.- Goedkeuring van de voorwaarden
van de opdracht.
School Sint-Job.- Creatie van 4 bijkomende klassen.- Goedkeuring van het ontwerp, de raming, de
gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Sauvagèrepark.- Vervanging van het dak van de sportzaal.- Goedkeuring van het ontwerp, de
raming, de gunningswijze van de opdracht en de financiering van de uitgave.
Gezondheidscentrum.- Renovatie van de elektrische installatie.- Goedkeuring van de wijziging van
de documenten en van de gunningswijze van de opdracht.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7
7A – 8
7A – 9

9A – 1
9A – 2

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Mededeling van beslissingen
van het College van Burgemeester en schepenen.
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. Desmet :
De plicht om niet te vergeten.
Ukkel, 18 september 2013.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,
Luc PARMENTIER

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

