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001 W.D. Gemeenteraad - Verval van het mandaat van gemeenteraadslid - Akteneming 
002 W.D. Gerneenteraad - Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van 

een gemeenteraadslid 
003 W.D. Gemeenteraad - Ranglijst van de raadsleden - Wijziging - Aktenerning 
004 W.D. Goedkeuring van het proces-verbaal van zijn zitting van 28.06.2012 
005 W.D. Politiebesluit 	van 	05.07.2012 	van 	de 	dd. 	Gouverneur van 	het administratief arrondissement 

Brussel-Hoofdstad betreffende de reglementering op het aanplakken van kiesaffiches voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 - Akteneming 

006 W.D. Politiebesluit van 01.09.2012 van de Burgemeester betreffende de gemeenteraadsverkiezingen op 
14.10.2012 - Bekrachtiging 

007 W.D. Besluit van de Burgemeester van 25.07.2012 houdende verklaring van openbare ongezondheid en 
evacuatie van het gebouw gelegen René Devillersstraat 13 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe - 
Aktenerning 

008 W.D. Dienst van de gebouwen - Plaatsen van elektriciteitskabels en van stroornverbrekers in de elektrische 
verdeelkasten 	van 	het 	gemeentehuis 	- 	Opdracht 	voor 	aanneming 	van 	werken 	- 
Onderhandelingsprocedure - Dienstjaar 2011 - Uitbreiding van opdracht - Aansluiting van de 
elektriciteitskabels - Wijziging van de beschrijving van werken van het buitengewoon programma - 
Financiering - Dienstjaar 2012 

009 W.D. Wegen - Vernieuwing van de trottoirs - Pilootlaan - Opdracht voor aanneming van werken - 
Wijziging van de beschrijving van werken van het buitengewoon programma - Intrekking van zijn 
beraadslaging van 28.06.2012 - Dienstjaar 2012 

010 W.D. François Vander Elststraat - Volledige herstelling van de weg - Opdracht voor aanneming van 
werken - Openbare aanbesteding - Dienstjaar 2010 - Uitbreiding van opdracht - 
Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van het bedrag van de uitgave voortvloeiend uit de 
uitbreiding van de opdracht - Dienstjaar 2012 

011 W.D. Kleine Kerkstraat - Volledige herstelling van de wegen - Opdracht voor aanneming van werken - 
Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - 
Dienstjaar 2012 

012 W.D. Wegen - Diverse gemeentewegen - Asfaltering en herstellingen - Opdracht voor aanneming van 
werken - Openbare aanbesteding - Dienstjaar 2010 - Programma 2012 - Tweede verlenging - 
Wijziging van de beschrijving van de werken van het buitengewoon programma - Financiering - 
Dienstjaar 2012 

013 W.D. Nederlandstalige lagere school van Stokkel - Vernieuwing van de sanitaire installaties - Opdracht 
voor aanneming van werken - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van 
de opdracht - Aanwerving van toelagen - Financiering - Dienstjaar 2012 

014 W.D. Jeugdhuis gelegen Vogelzanglaan 15 - Herstelling en isolatie van het gebouw - Opdracht voor 
aanneming van werken - Openbare aanbesteding - Dienstjaar 2011 - Uitbreiding van opdracht - 
Gunning van dringende en onvoorzienbare werken via onderhandelingsprocedure - Toepassing van 
het artikel 234 alinea 1 en het artikel 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Akteneming van 
de beraadslaging van het College van Burgemeester en Schepenen van 21.08.2012 - Instemming met 
de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2012 

015 W.D. Eigendom park Crousse - Stabilisatiewerken aan de muur (veiligheid) - Opdracht voor aanneming 
van werken - Openbare aanbesteding - Dienstjaar 2010 - Gunning van de opdracht - Dienstjaar 2011 
- Inschrijving van bijkomende kredieten - Financiering - Dienstjaar 2012 

016 W.D. Gebouwen 	van 	het 	gemeente 	en 	het 	0.C.M.W. 	- 	Materieel 	voor 	elektrische 	installaties 	- 
Voetbalterrein van het OFC Stokkel - Versterking van de elektriciteitsrneter - Opdracht voor 
aanneming van leveringen - Wijziging van de beschrijving van werken van het buitengewoon 
programma - Financiering - Dienstjaar 2012 

017 W.D. Woning gelegen Paul Wemaerestraat 5 - Sanering van het gebouw - Dringende en onvoorzienbare 
opdracht voor aanneming van werken - Toepassing van het artikel 234 alinea 1 en het artikel 249 § 1 
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Akteneming van de beraadslagingen 
van het College van Burgemeester en Schepenen van 03.07.2012 en van 01.08.2012 - Instemming 
met de vastgelegde uitgave - Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2012 



018 W.D. Woning gelegen René Devillersstraat 13 - Sanering van het gebouw - Dringende en onvoorzienbare 
opdracht voor aannerning van werken - Toepassing van het artikel 234 alinea 1 en het artikel 249 § 1 
alinea 2 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Akteneming van de beraadslaging van 
het College van Burgemeester en Schepenen van 31.08.2012 - Instemming met de vastgelegde 
uitgave - Inschrijving van de kredieten - Financiering - Dienstjaar 2012 

019 W.D. De Drevekens - Binnenwegenis - Herstelling van de steunmuren - Opdracht voor aanneming van 
werken - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - 
Financiering - Dienstjaar 2012 

020 W.D. Opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Toepassing van artikel 234 
alinea 3 van de nieuwe gemeentewet - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Onderhandelingsprocedure - Kennisneming van beraadslagingen van 
het College van Burgerneester en Schepenen - Financiering - Dienstjaar 2012 

021 W.D. Bijkornend gemeentereglernent betreffende het wegverkeer op gemeentewegen - Aanpassing 
022 S.d.P. Franstalig 	onderwijs 	- 	Vaststelling 	van 	de 	weddeschalen 	voor 	sommige 	functies 	van 	het 

onderwijzend personeel op 01.09.2012 
023 D.D.K. Gemeente-eigendomrnen - Gebouw gelegen Louis Thysstraat 8 - Handelsruimte - Kapsalon gelegen 

op het gelijkvloers - Tijdelijke huurvermindering 
024 D.D.K. Gemeente-eigendomrnen 	- 	Hockeyterrein 	in 	synthetisch 	gazon 	en 	toebehoren 	gelegen 

Parmentierlaan - V.Z.W. "ROYAL OMBRAGE HOCKEY CLUB" - Bezetting - Overeenkomst - 
Goedkeuring 

025 D.D.K. Huisvesting - Immobiliéncomplex "De Drevekens" - Studio 2530 gelegen Lussteeg 2 - Zaak Liliane 
DEWAME - Gedeeltelijke afstand van de gerechtelijke procedure 

026 D.D.K. Huisvesting 	- 	Immobili6ncomplex 	"De 	Drevekens" 	- 	Studio 	2530 	gelegen 	Lussteeg 	2 	- 
Beheermandaat toevertrouwd aan de V.Z.W. SOCIAAL VERHUURKANTOOR VAN 
SINT-PIETERS-WOLUWE "LE RELAIS" - Wijziging van de aanyangsdatum - Aanhangsel aan het 
beheerrnandaat - Goedkeuring 

027 D.D.K. Geschillen 	- 	Gemeentehuis 	- 	Oprichting 	van 	bloc 	C 	- 	Politiecommissariaat 	- 	Zaak 
N.V. ENTREPRISES KOECKELBERG - Introductie voor het Hof van Cassatie van een voorziening 
in cassatie tegen het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 05.04.2012 

028 A.C.d'U. Gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 - Presentiegeld voor de leden van het hoofdbureau en 
de leden van de stembureaus 

029 A.C.d'U. Jeugd - Overeenkomst tussen de gemeente SINT-PIETERS-WOLUWE en de C.V.B.A. SOC1ALE 
HUISVESTING VAN SINT-PIETERS-WOLUWE betreffende het ter beschikking stellen van een 
lokaal op de site van de Vriendschapswijk in het kader van de conventie afgesloten met de V.Z.W. 
ATOUT PROJET - Goedkeuring 

030 J.-C.L. Begroting van het dienstjaar 2012 - Wijzigingen 1 en 2 
031 J.-C.L. V.Z.W. SOCIAAL VERHUURKANTOOR VAN SINT-PIETERS-WOLUWE "LE RELAIS" - 

Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
032 J.-C.L. V.Z.W. CAP FAMILIE - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
033 J.-C.L. V.Z.W. "CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS" - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige 

stukken - Akteneming 
034 J.-C.L. V.Z.W. CULTUREEL EN CONGRESCENTRUM VAN S NT-PIETERS-WOLUWE - Dienstjaar 

2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
035 J.-C.L. V.Z.W. "CITE-SERVICES" - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
036 J.-C.L. CONSULTATIEVE 	GEMEENTELIJKE 	RAAD 	VAN 	SENIOREN 	VAN 

SINT-PIETERS-WOLUWE - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
037 J.-C.L. V.Z.W. "CREEMPLOI" - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
038 J.-C.L. V.Z.W. "IDEJI" - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
039 J.-C.L. V.Z.W. 	KUNST 	EN 	CULTUUR 	IN 	SINT-PIETERS-WOLUWE 	- 	Dienstjaar 	2011 	- 

Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
040 J.-C.L. V.Z.W. "MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU" - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - 

Akteneming 
041 J.-C.L. V.Z.W. 	"PLANNING 	FAMILIAL" 	SINT-PIETERS-WOLUWE 	- 	Dienstjaar 	2011 

Boekhoudkundige stukken - Akteneming 
042 J.-C.L. V.Z.W. WOLU-ANIMATIES - Dienstjaar 2011 - Boekhoudkundige stukken - Akteneming 



043 J.-C.L. Feitelijke vereniging "VIVRE AU CHANT D'OISEAU" - Dienstjaar 2010 - Boekhoudkundige 
stukken - Aktenerning 

044 J.-C.L. Kerkfabriek Sint-Aleidis - Begroting van het dienstjaar 2013 
045 A.-M.C.-M. Protocolovereenkornst 	tussen 	de 	Pensioendienst 	voor 	de 	Overheidssector 	en 	de 	Gemeente 

Sint-Pieters-Woluwe tot regeling wat het contractueel gerneentepersoneel betreft van verschillende 
praktische uitvoeringsmodaliteiten van de artikels 143 tot 153 van de wet van 29 december 2010 
houdende diverse bepalingen 

046 A.-M.C.-M. Overeenkornst betreffende de toekenning van subsidies inzake professionele inschakeling van 
jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen - Periode van 
01.09.2012 tot 31.08.2013 

047 A.-M.C.-M. Verkiezingen - Overeenkomst nr. SMTTBE1-1150 betreffende het onderhoud van het nieuwe 
digitale stemmaterieel voor de gerneenten van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest af te sluiten 
tussen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de B.V.B.A. SMARTMATIC BELGIUM - 
Goedkeuring - Dienstjaren 2012 tot 2026 

048 A.-M.C.-M. Informatica 	- 	Telefonie 	en 	Internet 	- 	Telecommunicatienetwerk 	IR1Snet 	2 	- 	Levering 	van 
telecommunicatiediensten - Openbare opdrachten in naarn en voor rekening van het 
gerneentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe afgesloten door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - 
Mandaat voor een duur van 10 jaar - Dienstjaren 2012 tot 2022 - Aansluiting bij de C.V.B.A. 
IRISnet die het telecommunicatienetwerk IRISnet 2 verzekert - Inschrijving bij een representatief 
sociaal aandeel van het sociaal kapitaal van de C.V.B.A. IRISnet 

049 A.-M.C.-M. Informatica - Diverse randapparaturen en software - Opdracht voor aanneming van leveringen - 
Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - 
Dienstjaar 2012 

050 C.D. Jaarrekening van de opvangvoorzieningen van de gerneente Sint-Pieters-Woluwe - Boekjaar 2011 - 
Akteneming 

051 P.v.C. Stedenbouw - Wijziging van de benaming van de openbare weg - Stationstraat in Stationsstraat van 
Woluwe 

052 P.v.C. Prijs voor Schone Kunsten van Sint-Pieters-Woluwe 2012 - Reglement 

BESLOTEN VERGADERING 
053 S.d.P. Franstalig basisonderwijs - 	Lagere school 	van Mooi-Bos - Integratie van leerlingen van het 

buitengewoon 	onderwijs 	- 	Tijdelijke 	aanstelling 	van 	een 	logopediste 	in 	een 	openstaande 
niet-gesubsidieerde betrekking 

054 S.d.P. Franstalig kunstonderwijs - Kunstacademie - Vrijwillig ontslag van een vastbenoemde leraar - 
Aanvaarding 

055 A.-M.C.-M. Gerneenschapswacht - Aanstelling van de gemeentelijke ambtenaar in opdracht van de dienst 
056 A.-M.C.-M. Administratief personeel - Toekenning van een verlof voor verminderde prestaties gewettigd door 

sociale of familiale redenen aan een adjunct-adviseur van Financiën 
057 A.-M.C.-M. Administratief personeel - Aanstelling van een d.d. administratief hoofdsecretaris om de hogere 

functies van adjunct-adviseur uit te oefenen 
058 A.-M.C.-M. Belastingreglement betreffende het parkeren op de openbare weg - Aanstelling van een controleur 

van parkeerautomaten 
059 A.-M.C.-M. Belastingreglement betreffende het parkeren op de openbare weg - Aanstelling van een controleur 

van parkeerautomaten 
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