Gemeentebestuur

Schaarbeek, 26 januari 2010

SCHAARBEEK

AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 2 FEBRUARI 2010

GEMEENTERAAD
OPROEPING
Mevrouwen, Mijne Heren,
Overeenkomstig artikelen 86 en 87 van de nieuwe gemeentewet, hebben wij de eer U ter kennis
te brengen dat de Gemeenteraad zal vergaderen op WOENSDAG 3 FEBRUARI 2010 om 18.30 uur in zijn
gewoon lokaal van vergaderen, ten gemeentehuize, om te beraadslagen over de voorwerpen die op
hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 4 FEBRUARI 2010 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 3 februari 2010 niet konden besproken worden

OPENBARE VERGADERING

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. - Muziekacademie Sint-Joost-ten-Noode/Schaarbeek - Opheffing van de coöperatieve
vereniging - Akteneming - Intrekken van de gemeentelijke vertegenwoordigingen Aanduiden van het College teneinde de gemeente te vertegenwoordigen bij deze
opheffing

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
2. - Reglement bijdrage op het parkeren in blauwe zone, het betalend parkeren en betreffende
de parkeerkaarten - Wijziging - Goedkeuring

UITRUSTING
Begroting
3. - Begroting 2010 - Gewone - en Buitengewone diensten - Goedkeuring
Controle
4. - Ocmw - Budgettaire wijziging nr. 4 van het dienstjaar 2009 - Goedkeuring
5. - Ocmw - Begroting voor het dienstjaar 2010 - Goedkeuring
6. - U.V.C. Brugmann - Toekennen van een bankwaarborg voor het openen van een
kredietlijn - Verlenging - Goedkeuring
7. - Vzw "Crèches de Schaerbeek" - Aanhangsel aan de overeenkomst - Goedkeuring
8. - Vzw "Pater Baudry" - Partnerschapsovereenkomst - Akteneming

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Rekeningen van het dienstjaar 2008 - Akteneming :
- Feitelijke vereniging "Kunstkring van het Gemeentepersoneel"
- Feitelijke vereniging "Yama Tsuki Karaté Do"
- vzw "Aide aux Familles"
- vzw "Atelier des Petits Pas"
- vzw "Atout Couleur"
- vzw "Cannelle"
- vzw "Kituro Schaarbeek Rugby Club"
- vzw "La Maison de la Laïcité de Schaerbeek"
- vzw "Le Bus Bavard"
- vzw "Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek"
- vzw "Schaerbeek Information"

20.
21.
22.
23.
24.
25.

- vzw "Vereniging van Gediplomeerde Architecten van de Stad Brussel"
- vzw "Schaarbeek Sport"
- vzw "Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek"
- vzw "Union Belge Contre les Nuisances des Avions"
- vzw "Union des Locataires du Quartier Nord"
- vzw "Unis-Vers-Cité"

Aankopen
26. - Aankoop van zout voor de sneeuwbestrijding - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe
Gemeentewet - Ter informatie

27.
28.

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Schaarbeek Netheid en Groene ruimten - Aankoop van toestellen voor de ezels
van het Josafatpark
- Vervanging van de warmteketel in de pastorie van de parochiekerk Heilige Aleydis

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Milieuraadgeving
29. - Vervuilingspiek - Intern bestuursreglement waarbij de geldigheid van derogaties
toegekend door één van de andere gemeentes op het grondgebeid van de andere
gemeenten van het Gewest, erkend wordt

ALGEMENE ZAKEN
Juridische zaken
Machtiging om in rechte op te treden in het geding :
30.
- t/N.V. BELGACOM MOBILE - Belasting op relaisantennes - Dienstjaar 2007 Kohier artikelen : 57, 59, 61 en 64
31.
- t/N.V. BELGACOM MOBILE - Belasting op relaisantennes - Dienstjaar 2007 Kohier artikelen : 6, …, 55)

HUMAN RESSOURCES
32. - Onthaal van jongeren met een wisselopleiding - Overeenkomst met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest - Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
33. - Overeenkomst betreffende het bezetten van het gemeentelijk grondgebied met het oog het
"Villo" systeem te beheren - Goedkeuring
Gebouwen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
34.
- Josafatpark - Gemeentelijke serres - Vervanging van de verwarmingsketel van
de dienst Onderhoud van Openbare Ruimten

35.
36.
37.
38.
39.

Meeruitgave - Goedkeuring :
- Park Koningin-Groen - Herstellen van de voorzieningen
- School 1 gelegen Josafatstraat 229 - Vernieuwing van de sanitaire installaties van
de kleuterafdeling
- School 6 gelegen Landbouwstraat 46 - Vernieuwing van de terrasdaken aan de
speelplaatsen
- School 14 gelegen Capronnierstraat 1 - Veiligheidsontwerp
Lyceum Emile Max - Vernieuwing van de gewezen stallen

Vastgoedbeheer
40. - Seniorie Brems - Handelsovereenkomst met het Agentschap Brussel-Net - Organiseren
van een recyclage systeem - Goedkeuring
41. - Beheer van "La Pergola" gelegen in het Josafatpark - Overeenkomst - Goedkeuring
42. - Beheer van een horecaruimte in het noordelijke deel van het Josafatpark (gewezen bar
Monplaisir) - Goedkeuring
43. - Gelijkheid Mannen/Vrouwen - Beheer van de kroeg in het "Vrouwenhuis" gelegen 247
Josafatstraat - Goedkeuring

44. - Vervreemding van de overtollige gronden gelegen langsheen het kerkhof van Schaarbeek
te Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe) aan de Vlaamse Landmaatschappij - Goedkeuring

BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN
Jeugd en sport
45. - Vzw "Atout Projet", Vzw "Sport Schaerbeekois" en gemeente Schaarbeek Overeenkomst - Goedkeuring
Integratie en preventie
46. - Impulsfonds voor de Vreemdelingenpolitiek - Dienstjaar 2009 - Goedkeuring

SPOEDSTEMMING
DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
46/2. - BIWD - Algemene vergadering en Bestuursraad - Vertegenwoordiging van de gemeente Vervanging van de heer Mohamed EL KHATTABI

INFRASTRUCTUREN
Wegen
46/3. - Herinrichting van de voetpaden van de Daillylaan - Wijze van gunnen en vaststelling van
de opdrachtvoorwaarden - Wijziging

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
47. - Is het betaald parkeren via sms strijdig met de taalwetgeving? (Verzoek van Mevrouw
Bernadette VRIAMONT)
48. - Het jaarverslag over de spreiding van personen met een gemeentelijke betrekking in
Schaarbeek(Verzoek van Mevrouw Bernadette VRIAMONT)
49. - De bewonerskaarten (Verzoek van de heer Eddy COURTHEOUX)
50. - De problemen bij de dienst Burgerlijke stand en Bevolking in onze gemeente (Verzoek van
de heer Emin ÖZKARA)
50/2. - De steun te geven aan de slachtoffer van Haïti (Motie van de heer Eddy COURTHEOUX)

MONDELINGE VRAGEN
51. - De impact van de campagne voor het regulariseren van de illegalen (Vraag van de heer
Yvan de BEAUFFORT)
52. - De stand van zaken betreffende de werken in het Josafatpark (Vraag van de heer Yvan de
BEAUFFORT)
53. - De genomen of nog te nemen maatregelen betreffende de vervuilingspiek (Vraag van de
heer Larbi KADDOUR)
54. - De lawaaihinder veroorzaakt door Brussels Airport (Vraag van de heer Yvan de Beauffort)
54/2. - De briefwisseling van de post toegestuurd aan de bewoners in verband met de nieuwe
wetgeving aangaande de brievenbussen (Vraag van de heer Larbi KADDOUR)
54/3. - De toetreding tot RSZPPO vanaf 2010 voor de pensioenen van het statutaire personeel
(Vraag van Mevrouw Bernadette VRIAMONT)
54/4. - Het tekort aan strooizout (Vraag van de heer Emin ÖZKARA)

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
De Gemeentesecretaris,
(g) Jacques BOUVIER

De Burgemeester wnd,
(g) Cécile JODOGNE

