GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 8 september 2016 te 19u30,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

Ontslag van een Gemeenteraadslid.- Vervanging.
Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 28 april 2016.
Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Kennisneming van beslissingen van het
Schepencollege.
V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Jeugd.- Ontslag van twee beheerders.- Vervanging.
Fusie door overneming van Hydrobru door Vivaqua.- Ontbinding van Hydrobru.- Buitengewone algemene
vergadering van 8 november 2016.
Verlenging van het jaarlijks abonnement op het oneline platform Gopress/Pressbanking.
Milieu.- Project Kintamb’eau gecofinancierd in het kader van het Internationaal Solidariteitsfonds 2015.Goedkeuring van de overeenkomst met de partners.
Sociaal Woningbureau van Ukkel.- Huren van 5 gemeentelijke transitwoningen.
Grondregie.- Terrein Stallestraat, tussen de nrs 244 en 250.- Vraag van een ondernemer om dit perceel te
gebruiken tijdens de werken aan een aangrenzende woning.- Korte tijdelijke bezetting.- Principe en
voorwaarden.
Gemeente-eigendommen.- Onteigeningsplan Drie Koningen- / François Vervloetstraat.- Onderhandse koop
van de zate nr 1.- Akkoord en prijs.- Beroep op een notaris voor het verlijden van de akte.
Gemeente-eigendommen.- Lokalen voor de Cursussen voor sociale promotie van Ukkel.- Bezoek van nieuwe
lokalen.- Huurvoorstel.
Gemeente-eigendommen.- Homère Goossensplein, 1, eerste verdieping.- Vraag om verlenging van de
huurovereenkomst.
Gemeente-eigendommen.- Sportcomplex op de Hougoumontlaan 14, in erfpacht gegeven.- Vraag van de
erfpachter om een hypotheek op één van de gemeentelijke gronden en de toegangsweg ernaar te kunnen
vestigen.
V.Z.W. Ter promotie van de openbare parken en openbare groene ruimten.- Rekeningen en balans 2015.Goedkeuring.
Vluchten over Brussel.- Acties die de beëindiging beogen van deze vluchten door het Brussel Hoofdstedelijk
Gewest.- Mogelijke tussenkomst.- Aanduiden van een advocaat.
Verbetering van de wegbedekkingen in asfalt.- Dienstjaar 2016.- Vernieuwing van de opdracht.- Goedkeuring
van de voorwaarden van de opdracht.
Bouw van een loopbrug voor voetgangers en fietsers in de Verrewinkelstraat.- Dienstjaar 2016.- Goedkeuring
van de uitgave, de documenten en de gunnings- en financieringswijze van de opdracht.
Rioleringswerken uitgevoerd door Hydrobru.- Levering en aansluiting van straatkolken.- Dienstjaar 2016.Goedkeuring van de uitgave en de financieringswijze.

Herstelling van wegbedekkingen na rioleringswerken uitgevoerd door Hydrobru.- Dienstjaar 2016.Goedkeuring van de uitgave en de financieringswijze.
Complex "Les Griottes".- Bouw van nieuwe kleedkamers en aanleg van een gemengd kunstveld Goedkeuring van het ontwerp, van de raming, van de gunningswijze van de opdracht en van de financiering
van de uitgave.
Complex Neerstalle.- Vernieuwing en herstelling van het dak.
Roze hoeve.- Restauratie van het gebouw.- Levering en plaatsing van een electriciteitsmeter.- Goedkeuring
van de uitgave, de financieringswijze en de betaling van de factuur.
Begraafplaats van Verrewinkel.- Aansluiting op de openbare riolering.- Goedkeuring van het ontwerp, het
vastleggen van de uitgave en de financieringswijze.
Overeenkomst van aansluiting bij de aankoopcentrale met het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
voor een overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering, de installatie en het onderhoud van
fietsstallingsvoorzieningen.
Negentiende hernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Gemeente Ukkel.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op vraag van Gemeenteraadsleden :
1) Mevr. Verstraeten :
Verhoging van de onroerende voorheffing.- Beperking van de financiële gevolgen voor Ukkelse leefloners en
IGO-begunstigden, eigenaars van een woning waarin ze wonen.
2) Mevr. De Brouwer :
Onzichtbare, onbestaande vrouwen ?
3) De h. Minet :
IRSA.- Parkeermogelijkheden.
4) De h. Hublet :
22 februari - World Thinking Day.
Schriftelijke vragen :
16/13 De h. De Bock : De bezoekcijfers van onze bibliotheken.
16/14 De h. Minet : Beveiligingswerken Langeveldstraat, zone 30.
16/15 De h. Minet : Inrichten van een school en dagcentrum voor mindervalide jongeren.
Ukkel, 1 september 2016.

Op bevel :
De Gemeentesecretaris,
Laurence VAINSEL

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

