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001 Goedkeuring van het proces-verbaal van zijn zitting van 15.11.2012 
002 Politieraad - Verkiezing van de leden 
003 Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Verkiezing van de leden 
004 Gemeentehuis - Vervanging van hoofdpompen voor de verwarming - Opdracht voor aanneming van werken - 

Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2011 - Uitbreiding van opdracht - Vervangen van afsluiters - 
Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van het bedrag van de uitgave vootvloeiend uit de opdracht - 
Dienstjaar 2012 

005 Gemeentehuis - Vervanging van de ramen door de plaatsing van isolerende dubbele beglazing (fase 2) - Opdracht 
voor aanneming van werken - Algemene offerteaanvraag - Dienstjaar 2011 - Uitbreiding van opdracht - 
Onderhandelingsprocedure - K.ennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreiding van de 
opdracht - Dienstjaar 2012 

006 Grootveldlaan - Fase 2 - Deel tussen de Bosstraat en de Luchtvaartlaan - Heraanleg van de wegen - Opdracht voor 
aanneming van werken - Openbare aanbesteding - Dienstjaar 2010 - Gebrek aan kredieten - Wijziging van de 
beschrijving van werken van het buitengewoon programma - Financiering - Dienstjaar 2012 

007 Lager onderwijs - School van Stokkel - Studie voor de bouw van bijkomende klassen - Opdracht voor aanneming van 
diensten - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Dienstjaar 2010 - Uitbreiding van opdracht - 
Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreiding van de 
opdracht - Dienstjaar 2012 

008 Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos - Vernieuwing van de verwarmingsinstallaties - Opdracht voor aanneming van 
werken - Aanvraag tot toelagen - Bijkomende verbintenis van de gemeente - Vastleggingswijze van de kredieten - 
Dienstjaren 2013 tot 2017 

009 Kinderdagverblijf van Vogelzang - Uitbreidingswerken - Opdracht voor aanneming van werken - Openbare 
aanbesteding - Dienstjaar 2011 - Uitbreidingen van opdracht - Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van het 
bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de uitbreidingen van opdracht - Dienstjaar 2012 

010 De Drevekens - Herstelling van binnenwegenis - Herstelling van de steunmuren en aanpassing van de toegangspaden 
voor de hulpdiensten - Opdracht voor aanneming van werken - Openbare aanbesteding - Dienstjaar 2011 - Uitbreiding 
van opdracht - Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de 
uitbreiding van de opdracht - Dienstjaar 2012 

011 Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Toepassing van artikel 234 alinea 3 van de nieuwe 
gemeentewet - Keuze van de gurmingswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - 
Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen - 
Financiering - Dienstjaar 2012 

012 Programma Preventie Schoolverzuim - Toelage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Goedgekeurde projecten 
voor het schooljaar 2012-2013 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Overeenkomst waarbij de regels 
bepaald worden voor de terbeschikkingstelling van deze toelage 

013 Franstalig technisch onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Opvoeder-econoom - Vaststelling van het 
functieprofiel - Oproep voor kandidaten 

014 Gemeente-eigendommen - Gebouw gelegen François Gaystraat 84 - Gratis terbeschikkingstelling van verschillende 
vertrekken van het gebouw - Bezettingsovereenkomst ten precaire titel - V.Z.W. "LA MAISON - Goedkeuring 

015 Geschillen - Huisvesting - Immobilièncomplex "De Drevekens" - Appartement nr. 2202 met 2 kamers gelegen 
Platanenwijk 16 en kelder 423 - Overlijden van de huurder - Indiening van een verzoek tot aanduiding van een curator 
van onbeheerde nalatenschap voor het Vredegerecht van het Kanton van Sint-Pieters-Woluwe - Toelating 

016 Geschillen - Gemeentesecretariaat en Informatica - Nieuwe software en materiaal voor het beheer van de dossiers van 
het College en de Raad - Opdracht van leveringen - Algemene offerteaanvraag met publiciteit - Perceel 2 - Dienstjaar 
2006 - Informatica - Archiveringsmodule en beheer van workflow - Opdracht van leveringen - 
Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2007 - Betaling van de leveringen - Transactie - Overeenkomst - 
Dienstjaar 2012 

017 Jeugd - Terbeschikkingstelling van sociaal-educatieve animator(s) door de V.Z.W. "ATOUT PROJET" - 
Overeenkomst tussen de V.Z.W. "ATOUT PROJET" en de Gemeente Sint-Pieters-Woluwe - Dienstjaar 2013 

018 Begroting van het dienstjaar 2012 - Wijzigingen 1 en 2 - Uitvoerbaarheid - Akteneming 
019 Begroting van het dienstjaar 2013 - Gewone dienst - Voorlopige twaalfden 
020 V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE" - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
021 V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTMRE DU CHANT D'OISEAU" - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - 

Akteneming 
022 Belastingreglement betreffende de afgifte van milieuvergunningen - Hernieuwing - Verlenging 
023 Belastingreglement betreffende de afgifte van bestuursdocumenten - Verlenging 
024 Belastingreglement betreffende de dienstprestaties van het werkliedenpersoneel - Verlenging 



025 Belastingreglement betreffende de reiniging van de openbare weg - Verlenging 
026 Belastingreglement betreffende de lijkbezorgingen en de opgravingen - Verlenging 
027 Retributiereglement betreffende het gebruik van wachtkelders - Verlenging 
028 Belastingreglement betreffende het tewerkgesteld personeel - Hernieuwing - Verlenging - Schorsing van de toepassing 

voor het aanslagjaar 2013 
029 Belastingreglement betreffende de drijfkracht en de kantoormachines - Hernieuwing - Verlenging - Schorsing van de 

toepassing voor het aanslag 2013 
030 Belastingreglement betréffende de leurhandel - Verlenging 
031 Belastingreglement betreffende de agentschappen voor paardenwedrennen et hun bijkantoren - Hernieuwing - 

Verlenging 
032 Belastingreglement betreffende de privé-clubs - Hernieuwing - Verlenging 
033 Belastingeglement betreffende de vaste borden en het stadsmeubilair met publicitair karakter - Hernieuwing - 

Verlenging 
034 Belastingreglement betreffende het aanbrengen van aanplakbiljetten op gemeenteaanplakborden - Verlenging 
035 Belastingreglement betreffende het gebruik van het openbare domein voor doeleinden van commerciéle publiciteit - 

Verlenging 
036 Belastingreglement betreffende de bank- en de daarmee gelijkgestelde instellingen en de toestellen waarmee 

automatisch alle bankverrichtingen kunnen uitgevoerd worden - Hernieuwing - Verlenging 
037 Belastingreglement betreffende de hotel- en pensionkamers en andere gemeubelde kamers - Hernieuwing - Verlenging 
038 Belastingreglement betreffende de deelname aan de diensten van algemeen nut - Hernieuw ng - Verlenging 
039 Retributiereglement betreffende de markten - Verlenging 
040 Belastingreglement betreffende het plaatsen van koopwaren op de openbare weg - Hernieuwing - Verlenging 
041 Belastingeglement betreffende het plaatsen van tafels en stoelen op de openbare weg - Hernieuwing - Verlenging 
042 Belastingreglement betreffende het parkeren op de openbare weg - Verlenging 
043 Belastingreglement beireffende de brandstoffenverdelers - Hernieuwing - Verlenging 
044 Belastingreglement betreffende de tijdelijke bezetting van de openbare weg - Verlenging 
045 Belastingreglement betreffende de stedenbouwkundige vergunningen en de verkavelingsvergunningen - Verlenging 
046 Belastingeglement betreffende de antennes gelegen op basisstations voor mobiele telefonie - Hernieuwing - 

Verlenging 
047 Belastingreglement betreffende de tweede verblijven - Hernieuwing - Verlenging 
048 Belastingreglement betreffende de onvoltooide, leegstaande of duidelijk verwaarloosde gebouwen - Hernieuwing - 

Verlenging 
049 Belastingreglement betreffende de kantooroppervlakten - Hemieuwing - Verlenging 
050 Belastingreglement betreffende de parkeerplaatsen verbonden aan een handelsoppervlakte - Hernieuwing - Verlenging 
051 Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de onroerende voorheffing - Aanslag. aar 2013 - 

Vaststelling van de aanslagvoet 
052 Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Aanslagjaar 2013 - Vaststelling 

van de aanslagvoet 
053 Retributiereglement betreffende de drukwerken die voor derden uitgevoerd worden - Verlenging 
054 Retributiereglement betreffende de rechtstreekse diensten aan de privé- en de openbare sector - Verlenging 
055 Retributiereglement betreffende de prestaties ter gelegenheid van huwelijksinzegeningen - Verlenging 
056 Retributiereglement betreffende de dienstprestaties van het werkliedenpersoneel - Verlenging 
057 Retributiereglement betreffende de verhuring van materiaal voor feesten en plechtigheden - Verlenging 
058 Retributiereglement betreffende het deponeren van voorwerpen in het gemeentelijk milieupark - Verlenging 
059 Reglement betreffende de toekenning van een vestigingspremie voor een pas verworven of gebouwde woning te 

Sint-Pieters-Woluwe - Verlenging 
060 Overeenkomst betreffende het reglement voor de inschrijving voor de kosteloosheid van de vormingen voor personeel 

van niveau D en E van de gemeenten en 0.C.M.W.'s 
061 Niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Administratief statuut - Aanvulling nr. 25 
062 Informatica - Overdracht van VMware licenties van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest aan de 

gemeente Sint-Pieters-Woluwe ten gunste van de firma VMware Inc. - Goedkeuring 
063 Informatica - Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe betreffende de afgifte van 

biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan belgische burgers - 
Goedkeuring 

064 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Begroting van het dienstjaar 2013 
BESLOTEN VERGADERING 



065 Franstalig buitengewoon onderwijs - School van Mooi-Bos - Vrijwillig ontslag van een vastbenoemde logopediste - 
Aanvaarding 

066 Administratief personeel - Verlenging van de aanstelling van een contractuele bestuurssecretaris om de hogere 
functies van contractuele adjunct-adviseur uit te oefenen 

067 Administratief personeel - Aanstellling van een contractuele administratief secretaris om de hogere functies van 
contractuele adjunct-adviseur uit te oefenen 

068 Administratief personeel - Verlenging van de aanstellling van een contractuele bestuurssecretaris om de hogere 
functies van contractuele adjunct-adviseur uit te oefenen 

069 Administratief personeel - Verlenging van de aanstelling van een administratief secretaris om de hogere functies van 
adjunct-adviseur uit te oefenen 

070 Pensioenen van het gemeentepersoneel en het personeel van het 0.C.M.W. - Toekenning van een rustpensioen aan een 
administratief assistent - Vaststelling van het jaarlijks nominaal pensioenbedrag 

071 Nederlandstalig basisonderwijs - School van Stokkel - Vrijwillig gedeeltelijk ontslag van een vastbenoemde 
administratief medewerker - Aanvaarding 
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