
 Gemeentebestuur Schaarbeek, 23 februari 2010 
 S C H A A R B E E K 
 
 

 
AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 2 MAART 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 MAART 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 MAART 2010 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 3 maart 2010 niet konden besproken worden 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

 PUNT INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. - De problemen gebonden aan de Vandeweyerstraat 

  
  
 UITRUSTING 
 Controle 

2. - Vzw "A.S. Schaarbeek" -  Rekeningen 2008 -  Akteneming 
  
  
 STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 Toelagen en partnerships 

3. - Driejaarlijks Investeringsprogramma 2010-2012 -  Driejaarlijkse investeringstoelage -  Ter 
informatie 

  
  
 ALGEMENE ZAKEN 

4. - Archieven -  Schenking uit het privé bezit -  Overeenkomst -  Goedkeuring  
5. - Reglement betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor autovoertuigen in de 

nabijheid van de woonplaats of werkplaats van mindervalide personen -  Goedkeuring 
  
  
 HUMAN RESSOURCES 

6. - Programma stadspreventie -  Wijziging van de tijdelijke specifieke personeelsformatie van 
het Brussels Plan voor Preventie en Buurten (BPPB) en van het Strategisch Veiligheids- 
en Preventieplan (SVPP) -  Goedkeuring  

7. - Stedenbouw -  Toelage Energie Prestatie Certificaat (EPC) -  Verlenging van de tijdelijke 
personeelsformatie -  Goedkeuring  

8. - Administratief statuut -  Reglement betreffende de verloven en de disponibiliteit -  Wijziging 
-  Goedkeuring 

  
  
 INFRASTRUCTUUR 
 Bâtiments 
 Vaststelling van de gunningswijze en de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie :  

9. - Gemeentehuis -  Inrichting van lokalen bestemd voor het onderbrengen van de 
informatica server 

10. - Scholengroep Josafat/Bijenkorf gelegen Josafatstraat 229 en Bijenkorfstraat 30 -  
Restauratie van de gevels A 1 -  A 3 -  B 1 -  en B 3 aan de binnenkoeren 

  



 Stadsvernieuwing 
11. - Nieuw Wijkcontract Helmet -  Voorafgaande studieopdracht -  Wijze van gunnen en 

vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 
  
 Vastgoedbeheer 

12. - Bezettingsovereenkomst van het gelijkvloers gelegen Stephensonstraat 79 door de vzw 
"CréACtions" -  Goedkeuring 

13. - Bezettingsovereenkomst ten tijdelijke titel van een lokaal gelegen op de 1ste verdieping 
(links) van het Van Oostcomplex met ingang aan de Navezstraat 59 door de vzw 
"Ecoliers du Monde" -  Goedkeuring  

14. - Huis van de Vrouw -  Josafatsraat 247 -  Intern huishoudelijk reglement -  Goedkeuring  
15. - Handelsgelijkvloers gelegen Liedtsplein 21 -  Huurovername door de pvba H.I. 

  
 Stedenbouw 

16. - Opmaak van drie Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordeningen over de Louis 
Bertrandlaan en omgeving, de Huart Hamoirlaan en omgeving en de wijk van het 
Colignonplein -  Wijziging van de studieovereenkomst -  Ter informatie 

  
 Wijkcontracten 
 Lehon-Kessles: 

17. - Operatie 1 H -  Afbraak/Opbouw van een gebouw op de hoek van de Poststraat 
200, in een eengezinswoning gelijkgesteld met een sociale woning -  
Overeenkomst die de prijs voor een buitengewoon gebouw regelt -  Akteneming 

18. - Operatie 1 I -  Afbraak van het gewezen Vredegerecht en bouwen van een 
gebouw met woongelegenheid en een buurtcommissariaat -  Uitbreiding van de 
studieopdracht -  Akteneming 

  
  
 BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN 

19. - Sport -  Motie betreffende de afschaffing van de sportcheques in de begroting van de 
Franstalige Gemeenschap 

  
 Jeugd en Sport 

20. - Programma van de Locale Coördinatie voor de Kinderen (2010-2015) in kader van het 
decreet van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2003 betreffende de opvang van 
kinderen tijdens hun vrije tijd -  Goedkeuring  

  
  
 SPOEDSTEMMING 
 INFRASTRUCTUUR 
 Gebouwen 

20/2. - Koninklijke Tennisclub Lambermont -  Vervanging van de opblaasbare hall -  Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring De dringendheid 
werd niet toegestaan 

  
  
 AGENDA (VERVOLG) 
 PUNTEN OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

21. - De Holding Dexia (Verzoek van de heer Yvan de Beauffort) 
22. - De vorderingsstaat betreffende de Zone 30 in Schaarbeek (Verzoek van heer Yvan de 

Beauffort) 
23. - De verkoop van het voormalig gebouw van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek  

(Verzoek van mevrouw Bernadette VRIAMONT) 
24. - De veiligheid van de voetgangers in de omgeving van het Prinses Elisabethplein (Verzoek 

van de heer Mohamed EL ARNOUKI) 
24/2. - De vorderingsstaat betreffende de ontwerpen voor de gronden aan Schaarbeek/Josafat 

(Verzoek van de heer Yvan de Beauffort) 
24/3. - De sensibiliseringscampagne "Een gezond 1030 Schaarbeek" (Verzoek van Mevrouw 

Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL) 
  

 



 
  
 MONDELINGE VRAGEN 

24/4. - de deelname van onze gemeenten aan het Belgische voorzitterschap van de Europese 
Unie (Vraag van Mevrouw Clotilde NYSSENS) 

24/5. - De beveiliging van onze kinderdagverblijven (Vraag van de heer Larbi KADDOUR) 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester wnd, 
(g) Jacques BOUVIER (g) Cécile JODOGNE 
 
 


