GEMEENTE UKKEL
Zitting van de Gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Schepenen
verzoekt U de zitting van de
GEMEENTERAAD
van donderdag, 26 juni 2014 te 19 u,
bij te wonen in de Gemeenteraadzaal.
AGENDA
OPENBARE ZITTING

A.

Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 22 mei 2014.

1B – 1

Intercommunale voor Teraardebestelling.- Ontslag van een bestuurder en van een afgevaardigde
bij de algemene vergaderingen.- Vervangingen.

1C – 1

Kerkfabriek van Sint-Pieter.- Begrotingswijzigingen 2014.- Advies.

1E – 1
1E – 2

Toekenning van de titel van ereburger aan de h. François Englert.
Gift van een werk van de schilder Jean-Pierre Hostier.

2B – 1

Milieu.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.- Mededeling van
beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen.
Milieu.- Subsidieovereenkomst Agenda 21 van Leefmilieu Brussel voor het project voor de
specifieke aanleg van het terrein van de visvijver en de aanpalende terreinen in de
Linkebeekstraat.- Dienstjaar 2014.

2B – 2

2C – 1
2C – 2
2C – 3
2D – 1
2D – 2
2D – 3
2D – 4
2D – 5

Uitbreiding van het aanbod aan transitwoningen en vaststelling van de huurvoorwaarden.
Wijziging van de Brusselse Wooncode.- Goedkeuring van een nieuw reglement betreffende het
toewijzen van woningen.
Aanduiding van de leden van de onafhankelijke commissie voor de toewijzing van woningen van
de Gemeente en het O.C.M.W..
Gemeente-eigendommen.- Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.Kennisneming van beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.
Gemeente-eigendommen.- Installaties Paul Stroobantlaan, 43.- Ter beschikking stellen van
lokalen om materiaal op te slaan voor een jeugdbeweging.- Gebruiksovereenkomst.- Principe en
voorwaarden.
Gemeente-eigendommen.- Grondregie.- Ontwerp van verkoop van onroerende goederen.Principe.- Expertise van de venale waarden.
Gemeente-eigendommen.- Huren van twee opslagplaatsen Horzelstraat, 100.- Principe en
voorwaarden.
Gemeente-eigendommen.- Marais du Broeck, Sint-Jobsesteenweg.- Onderhandse aankoop ten
algemenen nutte van een gedeelte in groene zone.- Expertise van de venale waarde.- Principe en
voorwaarden.

2E – 1

Personeel.- Wijziging van het kader.- Invoering van de functie van Directeur Human Resources.Reglement inzake de benoemingsvoorwaarden.

3B – 1

Financiële opdracht : afsluiting van leningen voor de financiering van de buitengewone dienst van
de gemeente en van de patrimoniale begroting van de Grondregie.- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring
van de raming, de gunningswijze van de opdracht, het bestek en de selectiecriteria.
Wijzigingen van het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van
gemeentebelastingen.- Toepassing ervan op de geldende gemeentelijke reglementen.

3B – 2
3D – 1

V.Z.W. Ukkelse Dienst voor de Jeugd.- Rekeningen 2013.

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.

5A – 1

Gemeentelijk onderwijs.- Inschrijvingen.- Reglement.

6A – 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 opdrachten vaststellen.

6C – 1

Overheidsopdrachten.- Nieuwe gemeentewet, artikel 234, alinea 3.- Mededeling van de
beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen.

7A – 1

Openbare werken.- Nieuwe gemeentewet artikel 234, alinea 3.- Overheidsopdrachten.Mededeling van beslissingen van het Schepencollege.
Aankoop van een kolkenreiniger 2014.- Goedkeuring van de uitgave, het bijzonder lastenboek en
de financieringswijze van de uitgave.
Verbetering van asfaltbedekkingen.- Dienstjaar 2014.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
Aankoop van stadsmeubilair 2014.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
Aankoop, plaatsing, onderhoud van parkeerautomaten en beschermingsbogen.- Goedkeuring van
de voorwaarden van de opdracht.
Herstelling van de lader Bull Case van de Wegendienst.- Toepassing van artikel 249, § 1, alinea 2
van de nieuwe gemeentewet.- Creatie van een begrotingsartikel.
Herstelling van de lader Bull Case van de Wegendienst.- Toepassing van de artikels 234, alinea 1
van de nieuwe gemeentewet en 26, § 1, alinea 1 a) van de wet van 15 juni 2006.- Akteneming van
de beslissing van het Schepencollege.
Schietstand.- In overeenstemming brengen.- Goedkeuring van de verhoging van de raming van de
uitgave en van de wijziging in de voorwaarden van de opdracht.
School Calevoet.- Vervanging van een elektriciteitsmeter en twee gasmeters, plaatsing van twee
impulskasten en een nieuwe datalogger.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.
School Sint-Job.- Uitbreiding van het brandbeveiligingssysteem.- Goedkeuring van de
voorwaarden van de opdracht.
School Sint-Job.- Herstelling van een beschadigd talud.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
School Centrum.- Renovatie van de stookplaatsen.- Goedkeuring van de voorwaarden van de
opdracht.
School Calevoet.- Renovatie van de gevels, de omgevende muren en vervanging van defecte
rioleringen.- Goedkeuring van de voorwaarden van de opdracht.

7A – 2
7A – 3
7A – 4
7A – 5
7A – 6
7A – 7
7A – 8
7A – 9
7A – 10
7A – 11
7A – 12
7A – 13
7B – 1
7B – 2
7B – 3

Politie op het wegverkeer.- Algemeen bijkomend reglement.- Gemeentewegen.- Intrekkingen,
verbeteringen en nieuwe bepalingen.
Reglement over de te volgen procedure met het oog op het aanbrengen van een of meerdere
verdrijvingsvlakken en het plaatsen van plantenbakken op de gemeentelijke openbare weg.
Vergoedingsreglement op het parkeren van motorvoertuigen in een openbare ruimte.

7C – 1
7C – 2

Nieuwe technologieën.- Bijvoegsel bij de samenwerkingsovereenkomst met de V.Z.W. Iristeam.
Nieuwe technologieën.- Overeenkomst aankoopcentrale/opdrachtencentrale getekend met GIAL
op 22 juli 2013.- Goedkeuring van het bijvoegsel en de stilzwijgende verlenging.

8A – 1

V.Z.W. Animatie Socio-culturele preventie.- Balans en rekening 2013.

8C – 1

O.C.M.W..- Begroting 2014.- Goedkeuring van de begrotingswijziging nr 1 (Investeringsdienst).

Onderwerpen op de agenda ingeschreven op aanvraag van gemeenteraadsleden :
1. De h. Desmet : Muziekfeest.
Schriftelijke vraag : 14/05 De h. Desmet : de Ukkelbeek : mogelijk stormbekken.
B.

Eedaflegging van de Gemeenteontvanger.- Eedaflegging.
Ukkel, 18 juni 2014.

Op bevel :
De wnd. Gemeentesecretaris,
Luc PARMENTIER

Het College,
Armand DE DECKER
Burgemeester.

