GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE

Dames en Heren de Gemeenteraadsleden,
Hieronder vindt U de agenda van de Gemeenteraad van dinsdag 19 oktober 2021, 20:00 aangevuld met de
interpellaties.
Met de meeste hoogachting.

Watermaal-Bosvoorde, 14 oktober 2021

De Gemeentesecretaris,

De Voorzitster,

Etienne Tihon

Cécile Van Hecke

GEMEENTERAAD VAN 19 OKTOBER 2021
AANVULLENDE AGENDA
OPENBARE ZITTING

1

Burgerlijke interpellatie betreffende het verbod voor honden om de voetgangerszone en het ColonialeHazelaarpark te betreden

2

Goedkeuring van het register van de zitting van 21 september 2021.

3

Brussels Buurt- en Preventieplan 2021 - Overeenkomst.

4

Overeenkomst tussen de vzw Leven te Watermaal-Bosvoorde en de Gemeente Watermaal-Bosvoorde in
het kader van het Brussels Buurt- en Preventieplan 2021.

5

Overheidsopdrachten (van 06/09/2021 au 27/09/2021) - Mededeling aan de Gemeenteraad van de besluiten
genomen door het College krachtens artikelen 234 §3 en 234bis van de Nieuwe Gemeentewet.
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6

Toepassing van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983 op de jeugdverenigingen met betrekking tot het
gebruik van zekere betoelagingen – Betoelaging 2021.

7

Overeenkomst 2021-2022 tussen de V.Z.W.Sportwarande der Drie Linden en het gemeentebestuur van
Watermaal-Bosvoorde voor het gebruik van de zwembaden door de leerlingen van de gemeentescholen.

8

Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor het gebruik van het
mini-bassin en het zwembad Le Calypso - Reglement - Schooljaar 2021-2022.

9

Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor de culturele en
sportieve schoolse activiteiten - Reglement – Wijziging - Schooljaar 2021-2022.

10

Verdeling van de gemeentelijke toelagen 2021 aan plaatselijke sociale groeperingen en aan diensten van
gezinnen.

11

Godshuisstraat en Major Bruck – Isoleren van platte daken - Geen wijziging van de bestemming en
onderhoudsprogramma.

12

Begrotingswijziging nr 3 gewone en buitengewone voor het dienstjaar 2021.

13

Aanstelling van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB) - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 131/117-02 - Bedrag : 208.000,00 euros B.T.W. inbegrepen Begrotingen: vanaf 2022.

14

Onderhandse verkoop van de ondergrond van de 2 parkeerplaatsen (nr. 76 en 77) gelegen aan -2 van de
parkeergarage van het Keymplein.

15

Protestantse kerk - The International Protestant Church of Brussels – Begroting van het dienstjaar 2022.

16

Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Begroting van 2022.

17

Kerkfabriek O.L.V. van Altijddurende Bijstand - Rekening van het dienstjaar 2020.

18

St-Clemenskerk - Begroting van het dienstjaar 2022.

19

St-Clemenskerk – Begrotingswijziging n° 1 van 2021.

20

St-Hubertuskerk - Begroting van het dienstjaar 2022.

21

Pastorij Sint-Clement – Diverse werken - Geen wijziging van de bestemming en onderhoudsprogramma.

22

Gilson, 3 – Inrichting van het bureau voor de dienst Informatica - Geen wijziging van de bestemming en

Gemeenteraad - 19.10.2021 - Aanvullende openbare agenda

2/3

onderhoudsprogramma.
23

Omnisportzaal – Plaatsing van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie - Geen wijziging van de
bestemming en onderhoudsprogramma.

24

Aangepast driejaarlijkse investeringsplan – 2019-2020-2021

25

Bosduis 1 - Centrale keuken - vervanging van dakgoten en werken in de afwasruimte. - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - Artikel : 700/724-60 - Bedrag : 205.700,00 euros B.T.W. inbegrepen Budget: 2021.

26

Aanleg van een rioleringsnet en aanleg van wegen in de wijk LOGIS-FLOREAL - fase 1 - Goedkeuring
van de overeenkomst voor de uitvoering van de gezamenlijke werken en de bijbehorende financiële
vastlegging.

27

Overeenkomst "Stadsbeleid 2021-2025" betreffende het stedelijke herwaarderingsgebied "Dries".

28

Ontwerp van gemeentelijk parkeeractieplan van de gemeente Elsene. Advies

29

Interpellatie van Dhr Victor WIARD betreffende de mobiliteitsproblement in de Visserijenstraat

30

Interpellatie van Dhr Jos BERTRAND betreffende een bomenplan in de gemeente (inventarisatie van de
bomen, onderhoud/snoeien van bomen, mediatie tussen buren m.b.t. onderhoud en snoeien van bomen)

31

Interpellatie van Mevr. Laura SQUARTINI betreffende de schoolcomités

32

Interpellatie van Dhr Laurent VAN STEENSEL bertreffende de Visserijwijk

33

Interpellatie van Dhr Laurent VAN STEENSEL over het gemeentelijke parkeersplan van de gemeente
Elsene

34

Interpellatie van Christine ROISIN betreffende de rol die de gemeente heeft gespeeld bij het opzetten en
beheren van het project "Incredible Ortolans".

35

Interpellatie van Dhr Alexandre DERMINE over de doorgang in twee richtingen van de buslijn 42 in Onzelieve-heerbeestjeslaan en het mobiliteitsplan dat nodig is om deze doorgang mogelijk te maken.
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