GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 27 maart 2014 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 27 februari 2014.

1A – 1

Preventiedienst.- Voorstel tot strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.Mededeling van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.
Gemeente-eigendommen.- François Vervloet- en Drie Koningenstraat.- Onteigeningsplan.Bestuurlijke fase.- Definitieve afwijzing, door de onverdeelde eigenaars van een inlijving voor de
wegenis, om minnelijk af te staan.- Juridische fase.- Toelating om in rechte op te treden tegen de
onwillige onteigenden.
Grondregie.- Gebouw Polders.- Parking in de kelderverdieping.- Parkeerplaatsen voor
tweewielers.- Huurvoorwaarden.
Gemeente-eigendommen.- Terreinen en sportinstallaties gelegen in de Hougoumontlaan, 14 en in
de Waterloosesteenweg.- Erfpachtovereenkomst.- Resultaten van het onderzoek "van baat en
kommer".

2D – 2

2D – 3
2D – 4

2E – 1

Personeel.- Arbeidsreglement.- Wijzigingen.

3B – 1
3B – 2

Goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2012.- Akteneming.
Begroting 2013.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nr 5 (gewone dienst) en nr 6
(buitengewone dienst).
Goedkeuring van de begroting 2014.- Akteneming.
Belasting op de terbeschikkingstelling van woningen in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen
en van woningen te huur aangeboden in serviceflats.- Intrekking.

3B – 3
3B – 4
6A – 1
6A – 2
6A – 3
6B – 1
6B – 2
7A – 1
7A – 2
7A – 3
7A – 4

7B – 1

A.S.B.L. Jazz 4 you.- Buitengewone toelage.
Hernieuwing van de conventie tussen de Fédération Wallonie-Bruxelles en de Gemeente Ukkel
betreffende de modaliteiten aangaande het toekennen van subsidies voor de Médiathèque "Le
Phare".
Tentoonstelling door de Ligue des Amis du Kauwberg in de Dekenij - Kunstenhuis.- Buitengewone
toelage.
Overeenkomsten Brussels Hoofdstedelijk Gewest, sportclubs en gemeente.- Goedkeuring van de
overeenkomsten.- Vastlegging van de uitgave.- Betaling van de subsidies aan de clubs.
V.Z.W. Zwembad Longchamp.- Begroting 2014.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het Schepencollege.
Akkoordprotocol tussen de Plaatselijke Besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omtrent
hun samenwerking voor het opzetten van Opdrachtencentrales.
Aankoop van een vrachtwagen 2014.- Goedkeuring van de uitgave, van de technische
voorschriften, van het beroep op het Agentschap Net-Brussel voor de aankoop van het voertuig en
van de wijze van betaling van de uitgave.#
School van Verrewinkel.- Aanleg van een Kiss and ride.- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring van de
uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de gunningswijze van de opdracht en de
financieringswijze.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.

Mondelinge vraag :
De h. Toussaint : pesten op school.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. Mevr. Fraiteur :
Geluidsoverlast door het vliegverkeer van de luchthaven Brussel Nationaal.
2. Mme Van Offfelen :
De jonge Ukkelaars aanmoedigen om vreemde talen aan te leren in en buiten de schoolomgeving.
Schriftelijke vraag :
14/02 De h. Desmet : openbare vuilnisbakken.
Ukkel, 19 maart 2014.
Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,
Luc PARMENTIER

Het College,
Marc COOLS
Eerste schepen.

