GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 22 januari 2009 te 20 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

1B – 1

Gemeentelijke V.Z.W.'s.- Vervanging van beheerders.

2A – 1

Personeel.- Informaticakader.- Wijziging van de voorwaarden.

2C – 1

Openbare opdrachten.- Kennisneming, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet, van een beslissing van het College van Burgemeester en schepenen die de
voorwaarden van de opdracht vaststelt.

3A – 1

Onderhoud van de riolering van het kerkhof van Verrewinkel.- Goedkeuring van de
dadingovereenkomst.
Verschillende gebouwen.- Tussenkomsten en verschillende aankopen voor technische
installaties.- Update van de werkpost (PC + software) van een blinde ambtenaar.- Goedkeuring
van het ontwerp, het bijzonder lastenboek, de raming, de gunningswijze van de opdracht en de
financiering van de uitgave.
Beeckmanstraat, 87.- Bouw van een kantoorgebouw.- Goedkeuring van de overeenkomst tussen
het Gemeentebestuur en het Brussels gewest in het kader van de wedstrijd georganiseerd door
het BIM.
Gemeentehuis.- Versterking van de vloeren en daken en vervanging van de leien daken.Goedkeuring van de overschrijding van de uitgave en de wijziging van de omschrijving van het
begrotingsartikel.
Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van de beslissingen van de beslissingen van het College van Burgemeester en
schepenen.

3A – 2

3A – 3
3A – 4
3A – 5

3D – 1
3D – 2

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Nieuwe
bepalingen.
Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Verbeteringen en
nieuwe bepalingen.- Zones 30.

5D – 1

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

6A – 1

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

6B – 1

O.C.M.W..- Rekening 2007.

7–1
7–4
8–1
8–2
8–3

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 opdrachten vaststellen.
60ste verjaardag van de universele verklaring van de rechten van de mens.- Wedstrijdreglement.
Gemeente-eigendommen.- Bezetting van twee percelen op het terrein van de Linkebeekstraat.
Gemeente-eigendommen.- Nekkersgatmolen, Keyenbemptstraat, 66.- Ondersteuning van een
gedeelte van het gebouw.- Noodmaatregelen.- Akteneming.
V.Z.W. Animatie Socio-culturele Preventie.- Begroting 2009.

Mondelinge vragen :
Mevr. Fremault :

a) Diensten van de burgerlijke stand.- Moeilijke toegang voor slechtzienden.
b) Ukkelse kruispunten.- Ontbreken van een geluidssignaal.
c) Beveiliging langs de Ukkelse scholen.
De h. de Lobkowicz :
Onderhoud van de hagen die onlangs geplant werden in de Vronerodewijk.
Mevr. Fraiteur :
Zaak "La Comida".- Overlast.
Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. de Lobkowicz :
a) Bibliotheken.- Overheidsopdracht.- Vernietiging door de toezichthoudende overheid.
b) Royal Léopold Club.- Vergunning voor de installatie van overdekte tennisbanen.- Discrete en a posteriori
wijziging van het P.V. van de Overlegcommissie van 6 februari 2008.
c) Ukkelse Huisvestingsmaatschappij.- Woningen bezet door personeels- en directieleden.
2. M. de h. De Bock :
Sneeuwnoodplan te Ukkel.
Schriftelijke vragen :
08/43 De h. de Lobkwowicz : Gebruik van het "Presbytère".
08/44 De h. Desmet : Zones 30 te Ukkel.
08/45 De h. De Bock : Verkeer Edith Cavellstraat en Sumatralaan.
08/46 De h. Cohen : Kerstmarkt Sint-Jobsplein.- Reclame.
08/47 De h. de Lobkowicz : Promotionele E-mail.
08/48 De h. De Bock : Overname van bepaalde Ukkelse leningen door het Gewest.
08/49 De h. Cohen : Stedenbouwkundig reglement.
09/01 De h. Cohen : Wenskaarten.
09/02 De h. Cohen : Strijd tegen de sluikstorten.
09/03 De h. Cohen : Plaatsing van toezichtcamera's.
09/04 De h. De Bock : Ukkel, 5 januari 2008 - Noodplan Sneeuw/Ijzel.
Ukkel, 13 januari 2009.
Op bevel :
De Gemeentesecretaris,

Frieda THEYS

Het College,

Armand DE DECKER
Burgemeester

