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.001 1Goeclkeurina van het proces-verbaal van zijn zining van 28.04.2015 
002 Overeenkomst betreffende de inschrijvin2srealementen met betrekking tot de toekenning van kostenloze deelname 

aan de beroepsaerichte conversatietafels bestemd voor het niet-onderwijzend eemeentepersoneel 
003 lmmobiliavennootschappen van openbare dienst op het gebied van sociale huisvesting waarbij de aemeente 

aangesloten is - Vertegenwoordiging van de gemeente op de raad van bestuur van de SAMENWERKENDE 
MAATSCHAPPIJ MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET BOUWEN VAN SOCIALE 
WONINGEN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - Voortzetting van een mandaat 

004 Voedingshyaiëne - Protocol tussen het federaal Agentschap voor de Veilialeid van de Voedselketen en Brulabo 
betreffende de controles in de distributiesector met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen 

005 0.C.M.W. - Bearotingsrekening, resultatenrekening en balans - Jaarverslag - Dienstjaar 2014 
006 Begroting van het dienstjaar 2014 - Wijzigingen 3 en 4 - Aanpassingen van de kredieten van het dienstjaar - Afsluiting 

op 31.12.2014 
007 Jaarrekeningen van het dienstjaar 2014 - Syntheseversla2en aangaande het beheer van de gemeentefinancib in de 

loop van het dienstjaar 2014 
008 Jaarrekeninrien van het dienstjaar 2014 - Beinotingsrekenine, resultatenrekening en balans 
009 Bearoting van het dienstjaar 2015 - Wijzizing 1 - Specifieke bijdrage aan de Politiezone 5343 Montgomery 
010 Begroting van het dienstjaar 2015 - Wijzigingen 1 en 2 
011 0.C.M.W. - Begroting van het dienstjaar 2015 - Wijziging nr. 1 
012 Politie - Uitbreiding van het videobewakingssysteem - Opdracht voor werken - Aanduiding van de Politiezone 5343 

Montaomery om in naam van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe op te treden - Dienstjaar 2015 
013 Gebouwen van de gemeente - Plaatsing en uitbating van fotovoltaïsche zonnepanelen - Opdracht voor leverinen - 

Keuze van de aunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Dienstjaar 2015 en volgenden 
014 Kruispunt gevormd door de Parmentierlaan en de Bosstraat - Ontwerp van conventie voor de overdracht van het 

beheer van de verkeerslichten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
015 Privé patrimonium - Cinemagebouw "Le Stockel" - Herstelling van het dak - Opdracht voor werken - Keuze van de 

gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2015 
016 Lager onderwijs - School van Stokkel - Vernieuwing van de verwarmingsinstallatie - Opdracht voor werken - Keuze 

van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Aanvraag tot toelagen - 
Dienstjaar 2015 

017 Parken en plantsoenen - Beplanting van rooilijnbomen - Opdracht voor werken - Keuze van de zunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2015 

018 Kinderdagverblijf "Les Libellules" - Herstelling van het dak - Opdracht voor werken - Keuze van de gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Financiering - Dienstjaar 2015 

019 Opdrachten 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 zonder 
bekendmaking - Kennisneming van beraadslagingen van het College van Burriemeester en Schepenen - Financiering - 
Dienstjaar 2015 

020 Stedenbouw - Rectificatie van de rooilijn van de wegenis op de hoek van de Kerkstraat en van de Vandermaelenstraat 
voor het eigendom gelegen Kerkstraat 76 

021 Gemeente-eigendommen - Stokkelsesteenweg - Doorgangsrecht onder private en bezwarende titel - Toekenning - 
Voorwaarden - Overeenkomst - Goedkeuring 

022 Gemeente-eigendommen - Stokkelsesteenweg - Erfdienstbaarheid van uitzicht - Toekenning - Voorwaarden 
023 Informatica - Module voor workflow van de boekhouding en voor het scannen van de facturen - Opdracht voor 

aarmeming van leveringen - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - 
Dienstjaar 2015 

024 Informatica - Phenix-ATAL interface - Opdracht voor aanneming van leveringen - Keuze van de gunningswijze en 
vaststelling van de voonvaarden van de opdracht - Dienstjaar 2015 

025 V.Z.W. CULTUREEL EN CONGRESCENTRUM VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - Dienstjaar 2014 - 
Boekhoudkundige stukken - Akteneming 

026 V.Z.W. "LES AMIS DE LA JEUNESSE LAÏQUE" - Dienstjaar 2014 - Boekhoudkundirie stukken - Akteneming 
027 Protestante Evangelische Kerk van Brussel Woluwe - Begroting van het dienstjaar 2014 
028 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart - Bezroting van het dienstjaar 2015 
029 Kerkfabriek Sint-Aleidis - Rekening van klerk tot meester - Goedkeuring 
030 Kerkfabriek Sint-Aleidis - Rekening van het dienstjaar 2014 
031 Kerkfabriek Sint-Juliaan - Rekening van het dienstjaar 2014 
032 Kerldabriek Sint-Pieter - Rekening van het dienstjaar 2014 

BESLOTEN VERGADERING 



033 Administratief personeel - Aanstelling van een contractuele bestuurssecretaris om de ho2ere functies van contractuele 
afdelingschef uit te oefenen 

034 Technisch personeel - Vacantverklaring van een betrekking tot de 2raad van eerstaanwezend inspecteur 
035 . Franstalig technisch onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Tijdelijke aanstelling van een leerkracht in een 

openstaande betrekking 
036 Franstali2 technisch onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Tijdelijke aanstelling van een leerkracht in een 

openstaande betrekking 
037 Franstalig basisonderwijs - Basisscholen - Lagere afdeling - Benoeming in vast verband van een leermeesteres 

katholieke godsdienst in een gesubsidieerde betrekking - Intrekking van zijn beraadslaging van 28.04.2015 
038 Franstalig technisch onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Benoeming in vast verband van een leerkracht in 

een gesubsidieerde betrekking 
039 Franstalig technisch onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Benoeming in vast verband van een leerkracht in 

een gesubsidieerde betrekking - Wijziging 
040 Franstalig technisch onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Benoeming in vast verband van een leerkracht in 

een gesubsidieerde betrekking - Uitbreiding 
041 Franstalig technisch onderwijs - Schoolcentrum Eddy MERCKX - Benoeming in vast verband van een leerkracht in 

een gesubsidieerde betrekking - Uitbreiding 
042 Franstalig basisonderwijs - Kleuterschool van Mooi-Bos - Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in een 

niet-openstaande betrekking 
043 Franstalig basisonderwijs - Basisschool van Stokkel - Tijdelijke aanstelling van een lagere onderwijzeres in een 

niet-openstaande betrekking 
044 Franstalig basisonderwijs - Basisschool van Stokkel - Vrijwillig ontslag van een tijdelijke lagere onderwijzeres - 

Aanvaarding 
045 Franstalig buitengewoon onderwijs - Lagere school van Mooi-Bos - Tijdelijke aanstelling van een leermeesteres 

Israëlitische godsdienst in een niet-openstaande betrekking 
046 Franstalig basisonderwijs - Basisschool van Vogelzang - Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in een 

niet-openstaande betrekking 
047 Fransta-  lig basisonderwijs - Kleuterschool van Stokkel - Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in een 

niet-openstaande betrekking 
048 Franstalig basisonderwijs - Basisschool van Vogelzang - Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in een 

niet-openstaande betrekkin 2 

049 Franstalig basisonderwijs - Kleuterschool van Stokkel - Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in een 
niet-openstaande betrekking 

050 Franstalig basisonderwijs - Kleuterschool van Stokkel - Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in een 
niet-openstaande betrekking 

051 Franstalig basisonderwijs - Kleuterschool van Stokkel - Tijdelijke aanstelling van een kleuteronderwijzeres in een 
niet-openstaande betrekking 

052 Franstalig gewoon kleuteronderwijs - Kleuterschool van Mooi-Bos - Antwoord op de benoemingsvoorwaarden van 
een directeur - Akteneming - Benoerning in vast verband van een directeur 

053 Franstalig Rewoon kleuteronderwijs - Kleuterschool van Mooi-Bos - Evaluatie van de stagedoende directeur op het 
einde van het tweede stagejaar - Akteneming - Beslissing 

054 Franstalig kunstonderwijs - Muziekacademie - Tijdelijke aanstelling van een leerkracht in een niet-openstaande 
betrekking 
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