Gemeentebestuur

Schaarbeek, 22 mei 2012

SCHAARBEEK

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 30 MEI 2012 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 31 MEI 2012 om 18.30 uur over de punten
hieronder vermeld maar die op 30 mei 2012 niet konden besproken worden

OPENBARE VERGADERING

PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN INWONERS
1. - Het project 'betalend parkeren' in de Louis Stocquetlaan en de omliggende straten

HUMAN RESOURCES
2. - Uitreiken van eretekens aan personeelsleden van de gemeente Schaarbeek

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der Vergaderingen
3. - Volmacht tot medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan Mevrouw Wendy
Leemans in toepassing op artikel 111 van de Nieuwe Gemeentewet - Ter informatie
4. - UZC Brugmann - Raad van bestuur - Ontslag van de heer Yvan de Beauffort en
aanduiding van zijn plaatsvervanger

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
5. - Retributiereglement op het parkeren in blauwe zone - Wijzigingen - Goedkeuring
6. - Retributiereglement op het betalend parkeren - Wijzigingen - Goedkeuring
7. - Belasting op de gebouwen of gedeelten van gebouwen genoemd "peeskamers" Dienstjaren 2012 tot 2015 - Wijziging - Goedkeuring
8. - Belasting op de diensters en dienders van bars en soortgelijke inrichtingen - Dienstjaren
2012 tot 2016 - Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring
9. - Belasting op plaatsen met raamprostituees - Dienstjaren 2012 tot 2016 - Invoering Goedkeuring

UITRUSTING
Controle
10. - Ocmw - Rekeningen van het dienstjaar 2010 - Goedkeuring
11. - Ocmw - Budgettaire wijziging nr. 1 van het dienstjaar 2012 - Goedkeuring
12. - Israëlische Sefardische Gemeenschap van Brussel - Rekeningen 2009 - Gunstig advies

13. - Kerkfabriek Heiligen Jan en Niklaas - Rekeningen 2010 - Gunstig advies
14. - Israëlische Sefardische Gemeenschap van Brussel - Rekeningen 2010 en 2011 - Gunstig
advies
15.
16.
17.
18.
19.

- Kerkfabriek Heiligen Jan en Niklaas - Rekeningen 2011 - Gunstig advies
- Kerkfabriek van de Goddelijke Verlosser - Rekeningen 2011 - Gunstig advies
- Kerkfabriek Heilige Servatius - Rekeningen 2011 - Gunstig advies
- Kerkfabriek Heilige Familie - Rekeningen 2011 - Gunstig advies
- Kerkfabriek Heilige Maria - Rekeningen 2011 - Gunstig advies

20. - Kerkfabriek Heiligen Jan en Niklaas - Begrotingen 2011
21. - Kerkfabriek Heiligen Jan en Niklaas - Begrotingen 2012 - Gunstig advies
22. - Israëlische Sefardische Gemeenschap van Brussel - Begroting 2012 - Gunstig advies
23. - Vzw "Consultation de Nourrissons" - Rekeningen 2010 - Akteneming
24. - Vzw "CréACtions" - Rekeningen 2011 - Akteneming
25. - Vzw "Commission de l'Environnement de Bruxelles Environs - CEBE" - Rekeningen 2011
- Akteneming

26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.

35.
36.

Aankopen
Stockopdracht aan te nemen op de buitengewone begroting - Ter informatie :
- Infrastructuur - Gebouwen & Speciale Technieken - Aankoop van
veiligheidsmateriaal tegen brand, inbraken en intrusies
- Infrastructuur - Gebouwen & Speciale Technieken - Aankoop van leveringen voor
regelingswerken gedaan door de gemeentediensten
- Infrastructuur - Gebouwen & Speciale Technieken - Aankoop van materiaal voor
de werken aan de verwarmingsinstallatie
- Infrastructuur - Gebouwen & Speciale Technieken - Aankoop van materiaal voor
de installatiegelijkvormigheid op het gebied van elektriciteit, gas en brand detectie
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Aankoop van feestmateriaal voor de diensten Infrastructuur-Feestelijkheden en
voor het Huis der Kunsten
- Gemeentelijk Nederlandstalig Onderwijs - Begeleiding bij en realisatie van de
inrichting van de GBS 'De Kriek'
- Dienst Informatica - Aankoop van een Mac Book Pro 15 ter vervanging van
verouderd materiaal
- Infrastructuur - Speciale technieken - Gemeentelijk Klimaatplan - Aankoop van
circulatiepompen met variabel debiet
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring :
- Opdracht voor het beheer, de bereiding en de bedeling van schoolmaaltijden in
koude verbinding - Gezonde en duurzame voeding - Gezamenlijke opdracht
voor de Gemeente en de vzw "Crèches de Schaerbeek" - Jaren 2013-2017
- Levering van gasolie voor de verwarming op te laan in de gemeentelijke
opslagtanks, voor een periode van 4 jaar
- Aankoop en plaatsing van signalisatiemateriaal in het Josafatpark

STRATEGISCHE ET DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor Stadspreventie
37. - Overeenkomst 2011 tussen de gemeente Schaarbeek en de vzw "Le Club des Petits
Débrouillards" aangaande de coördinatie van de Vogler ruimte - Aanhangsel Goedkeuring
38. - Overeenkomst 2012 tussen de gemeente Schaarbeek en de vzw "Le Club des Petits
Débrouillards" aangaande de coördinatie van de Vogler ruimte - Goedkeuring
39. - Overeenkomst 2012 tussen de gemeente Schaarbeek en de vzw "Transit" - Goedkeuring
40. - Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de Zone voor het jaar 2011
betreffende de financiering van het Calog personeel in kader van de dotatie aan de
gemeenten oud veiligheid- en samenlevingscontracten - Goedkeuring

41. - Plaatselijke Preventie- en Buurtplan van de gemeente Schaarbeek - Jaren 2012-2014 Goedkeuring
Mobiliteit
42. - Overeenkomst voor de overdracht, aan het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, van een
installatie van verkeerslichten - Goedkeuring

ALGEMENE ZAKEN
Kabinet van de Burgemeester
43. - UZC Brugmann - Raadsbestuur - Ontslag van de heer Yvan de Beauffort en aanduiding
van zijn plaatsvervanger

HUMAN RESOURCES
44. - Infrastructuur - Dienst Stedenbouw - Creëren van 2 tijdelijke betrekkingen - Goedkeuring
45. - Wijziging van het personeelskader - Goedkeuring
46. - Wijziging van het administratief statuut - Toegang tot de betrekkingen van hoofdingenieur
directeur en technisch directeur bij wijze van aanwerving - Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
Gebouwen
47. - Ter beschikking stellen van parkeerplaatsen, eigendom van het gemeentelijk patrimonium,
gelegen Colignonplein - Overeenkomst - Goedkeuring
48. - Aanpassing van de gas- en elektriciteitsmeters door Sibelga - Fase 1 - Ter informatie
49. - Gemeentehuis - Inrichting van kantoren op de zolderverdieping - Aanvullende werken Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring

50.
51.

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Opdracht voor de Veiligheid- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke werken
aan gebouwen en wegen
- Gemeentegebouw van het privaat erfgoed gelegen de Potterstraat 35 - Werken
met het oog het opstijgend vochtprobleem op te lossen

Openbare ruimten
52. - Overdracht van het beheer voor het opkuisen van de regionale wegen door het
Agentschap Brussel Net naar de gemeenten - Motie
Wegen
53. - Plan voor de vernieuwing van de voetpaden - Jaar 2012 - Wijze van gunnen en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Stadsrenovatie
54. - Wijkcontract Navez-Portaels - Gunnen van de opdracht bij onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking, met simpel factuur met als voorwerp een saneringsvoorstel en de
bodemsaneringswerken van het perceel gelegen 94 Gallaitstraat - Akteneming
55. - Transitwoningen gelegen Waelhemstraat 3 - Vervanging van het beheersmandaat door
een huurcontract - Goedkeuring
Vastgoedbeheer
56. - Gemeentelijk gebouw gelegen 6 Anatole Francestraat - Appartement 1 slaapkamer op het
gelijkvloers bestemd voor personen met een beperkte mobiliteit - Bepaling van de
toewijzingscriteria - Goedkeuring
Planificering
57. - Studieopdracht voor het verwezenlijken van een grondverhoging in de perimeter van de vijf
Gezoneerde Stedenbouwkundige Gemeentereglementen in verwezenlijking - Wijziging
van artikel 4 van de studieovereenkomst - Goedkeuring

BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN
Kinderjaren
58. - Toekennen van toelagen, voor het dienstjaar 2012, aan verenigingen actief op het vlak van
Kinderjaren - Goedkeuring
59. - Toekennen van toelagen, voor het dienstjaar 2012, aan verenigingen actief op het vlak van
Vroege Kinderjaren - Goedkeuring

GEWONE DIENSTEN AAN DE BEVOLKING
Bevolking
60. - Gemeentelijke verkiezingen van 14 oktober 2012 - Presentiegelden - Wijziging Goedkeuring

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN INGESCHREVEN DOOR GEMEENTERAADSLEDEN
61. - De stand van zaken aangaande de infrastructuurprojecten van de Nederlandstalige
gemeenteschool (Verzoek van Mevrouw Bernadette VRIAMONT)

MONDELINGE VRAGEN
62. - De speelpleinen (Vraag van Mevrouw Clotilde NYSSENS)
63. - De Schaarbeek-Info (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT)
64. - Het creëren van een vakkenpakket sport-studie (Vraag van Mevrouw Coliene LEJEUNE de
SCHIERVEL)

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

De Burgemeester,
(g) Bernard CLERFAYT

