GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 29 september 2016 te 19u30,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Onderwerpen op de agenda ingeschreven door inwoners :
De geheime creatie van een groot vrijhandelsakkoord.
Het parkeerplan dat van toepassing wordt op 26 september 2016.
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 26 mei 2016.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Kennisneming van beslissingen van het
Schepencollege.
V.Z.W. Le Val d'Uccle.- Ontslag van een bestuurder.- Vervanging.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Jeugd.- Ontslag van een bestuurder.- Vervanging.
V.Z.W. Roze Hoeve.- Ontslag van twee bestuurders.- Vervangingen.
Kerkfabriek Sint-Pius X.- Begroting 2015.
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Boodschap.- Begroting 2015.
Kerkfabriek Sint-Jozef.- Begroting 2015.
Kerkfabriek Sint-Augustinus.- Begroting 2015.
Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.- Begroting 2016.
Milieu.- Project Kintamb’eau gecofinancierd in het kader van het Internationaal Solidariteitsfonds 2015.Goedkeuring van de overeenkomst met de partners na een vraag tot wijzigingen van een partner.
Gemeente-eigendommen.- Molensteenstraat.- Onteigeningsplan voor de strook
Zandbeekstraat/Alsembergsesteenweg.- Aankoop van drie delen.- Uitslag van het openbaar onderzoek.Voortzetten van de procedure.- Expertise.- Aanpassen van de prijzen voor de offertes van de minnelijke
afstanden.- Beroep op een notaris.
Gemeente-eigendommen.- Onderhandse verkoop aan de meest biedende van een terrein Linkebeekstraat.Resultaat van het onderzoek "de commodo et incommodo".
Gemeente-eigendommen.- Onteigeningsplan Drie Koningen- / François Vervloetstraat.- Onderhandse
aankoop van het perceel nr 1 op het plan.- Goedkeuring van de ontwerpakte met de voorwaarden voor de
herinrichting van het perceel.
Gemeentelijk onderwijs.- Directie- , onderwijzend en gelijkgesteld personeel.- Gewoon gesubsidieerd
basisonderwijs.- Bijzonder gesubsidieerd basisonderwijs.- Bijzonder gesubsidieerd secundair onderwijs.Gesubsidieerd deeltijds kunstonderwijs.- Arbeidsreglementen.
Académie d'Uccle : musique, arts parlés et danse.- Huurovereenkomst voor het orgel van de Sint-Marcuskerk.
V.Z.W. Bibliothèque des Jeunes te Linkebeek.- Buitengewone toelage.

Huur en onderhoud van kopieermachines voor de drukkerijen 2017-2021.- Goedkeuring van de voorwaarden,
de gunningswijze en de aankondiging van de opdracht.- Toepassing van artikel 234, alinea 1 van de nieuwe
gemeentewet.
Opdracht voor de levering, het plaatsen en het onderhoud van schuilhuisjes voor reizigers van het openbaar
vervoer.- Goedkeuring van het bijzonder lastenboek, de voorwaarden en de gunninsgwijze van de opdracht.
Herinrichting Brunardlaan.- Dienstjaar 2016.- Goedkeuring van de uitgave, de aanbestedingsdocumenten, de
gunningswijze en de financieringswijze van de opdracht.
Installatie van toezichtscamera's (faze 6).- Dienstjaar 2016.- Goedkeuring van het ontwerp, de uitgave, de
documenten, de gunningswijzen en de financiering van de opdracht.
Aanleg van kruispunten en zones 30.- Dienstjaar 2016.- Goedkeuring van de uitgave, de
aanbestedingsdocumenten, de documenten, de gunningswijze en de financiering van de opdracht.
Project U / gebouw Fabricom.- Afbraakwerken en verwijdering van asbest.- Goedkeuring van de voorwaarden
van de opdracht.
Zwembad Longchamp.- Installatie van een antiverdrinkingsysteem.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen, verbeteringen
en nieuwe bepalingen.
Opening van twee staanplaatsen voor autodelen voor de firma Zencar aan de Georges Marlowsquare en aan
de Fort-Jaco.
Opening van twee staanplaatsen voor autodelen voor de firma Cambio aan de Georges Marlowsquare en aan
de Fort-Jaco.
Vergoedingsreglement op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte.- Wijzigingen.
V.Z.W. Animatie Socio-culturele Preventie.- Balans en resultatenrekening 2015.
O.C.M.W..- Begroting 2016.- Begrotingswijzigingen nr 1 (exploitatie- en investeringsdienst).

Mondelinge vragen :
M. Hublet : hulde aan de Ukkelse olympische medaillewinnaars.
M. Desmet :
a) opvolging van een dossier (lichtreclame).
b) de cursussen voor sociale promotie.
M. Wyngaard : zone 30 in de Edouard Michiels- en Vergeet-mij-nietjesstraat.

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) De h. Wyngaard :
a) toekomst van het vrijgekomen terrein van het voormalig gemeentelijk containerpark.
b) voorstel tot herziening van het parkeervergoedingsreglement en uitstel van de inwerkingtreding.
Schriftelijke vragen :
16/15 De h. Wyngaard : de toepassing van het belastingreglement op de privé-clubs.
16/16 De h. Wyngaard : de toepassing van het belastingreglement op het plaatsen van reclamedrukwerk op
voertuigen op de openbare weg.

Ukkel, 22 september 2016.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

