GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 10 september 2015 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van de processen-verbaal van de zittingen van de Gemeenteraad van 26 maart en
23 april 2015.

2A – 1

Stedenbouw.- Ontwerp van Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (GemSV) inzake
waterbeheer.- Openbaar onderzoek.

2D – 1

Gemeente-eigendommen.- In erfpacht gegeven terreinen gelegen Ruisbroeksesteenweg, 18.Toelatingsaanvraag van de erfpachter om een hypotheek te vestigen op zijn recht.

2E – 1

Personeel.- Arbeidsreglement.- Wijziging van de procedure van de medische controle.

3B – 1

Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische
ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Oproep tot kandidaturen voor het jaar
2015.- Het afsluiten van een overeenkomst, voor een duur van één jaar, tussen de gemeente
Ukkel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Verlenging van de begrotingswijzigingen nrs 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst).

3B – 2
4B – 1

Overheidsopdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdracht vaststellen.

6B – 1

A.S.B.L. Zwembad Longchamp.- Goedkeuring van de rekeningen en balans 2014.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het Schepencollege.
7A – 2 Herstelling van de wegbedekking ten gevolge van de rioleringswerken door Hydrobru uitgevoerd.Dienstjaar 2015.- Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.
7A – 3 Aankoop van een tractor met frontale lader.- Goedkeuring van de voorwaarden en gunningswijze.
7A – 4 Aankoop van bestelwagens 2015.- Goedkeuring van de voorwaarden en gunningswijze.
7A – 5 Stallestraat, 160.- Bouw van een gebouw voor de openbare reinheid.- Elektriciteitsaansluiting van
het gebouw.- Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.
7A – 6 Stallestraat, 160.- Bouw van een gebouw voor de openbare reinheid.- Gasaansluiting van het
gebouw.- Goedkeuring van de uitgave, de financieringswijze en overschrijding van de uitgave.
7A – 7 Stallestraat, 160.- Bouw van een gebouw voor de openbare reinheid.- Elektriciteitsaansluiting van
het gebouw.- Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.
7A – 8 Stallestraat, 160.- Bouw van een gebouw voor de openbare reinheid.- Plaatsen van impulskasten.Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.
7A – 9 Stallestraat, 160.- Bouw van een gebouw voor de openbare reinheid.- Afsluiten en aansluiten.Goedkeuring van de uitgave en van de financieringswijze.
7A – 10 Institut communal professionnel des Polders.- Renovatie van de verwarmingsinstallatie.Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
7A – 11 School Verrewinkel.- Renovatie van het dak en van de lichtkoepels, heraanleg van de speelplaats
en aanleggen van inspectieputten.- Kennisneming van het ministerieel besluit van vernietiging van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en goedkeuring van het verbeterde bestek.
7A – 12 Sportcomplex Neerstalle.- Renovatie van de warmwaterinstallatie.- Goedkeuring van de
voorwaarden van de opdracht.
7B – 1
7B – 2
7B – 3

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Achttiende vernieuwing van het mobiliteitscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
de Gemeente Ukkel.
Autodeelplan van Ukkel.- Goedkeuring.

8C – 1

O.C.M.W..- Begroting 2015.- Goedkeuring van de begrotingswijzigingen nrs 2, 3 en 4.

Mondelinge vragen :
De h. Toussaint : strijd tegen de schijnhuwelijken.
Mevr. Fraiteur : financiële toestand van de V.Z.W. PAS en haar specifieke acties meer bepaald voor de
sociale integratie van jongeren.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van Gemeenteraadsleden :
1) De h. Wyngaard :
Voorstel tot motie voor een engagement door de gemeenten met het oog op de COP21 (Conférence des
parties sur les changements climatiques de Paris in november 2015).
Schriftelijke vragen :
15/17 Mevr. Zawadzka : Gemeentescholen.- Extra-muros-activiteiten.
15/18 Mevr. Zawadzka : Gemeentescholen.- Schoolmaaltijden.
Ukkel, 3 september 2015.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Laurence VAINSEL

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester.

