Gemeentebestuur

Schaarbeek, 23 maart 2010

SCHAARBEEK

AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 30 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 31 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 1 APRIL 2010 om 18.30 uur over de punten
hieronder vermeld maar die op 31 maart 2010 niet konden besproken worden

OPENBARE VERGADERING

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM)
2.
- Verlenging van de intercommunale
3.
- Ontslag van de heer Vincent Vanhalewyn - Vervanging bij de bestuursraad
4. - vzw "Academie voor spraak-, dans- en muziekkunsten van Sint-Joost-tenNode/Schaarbeek" - Aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeenten
temidden van de algemene vergaderingen

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
5. - Premies voor de sociale begeleiding - Dienstjaar 2010 tot 2012 - Hernieuwing Goedkeuring
6. - Reglement die de bijdrage voor het opstellen en/of de afgifte van getuigschriften en
administratieve stukken vaststelt - Wijziging
7. - Belasting op gebouwen onderverdeeld in meerdere woongelegenheden zonder
stedenbouwkundige vergunning - Dienstjaren 2010 tot 2014 - Invoeging - Goedkeuring

UITRUSTING
Begroting
8. - Halfjaarlijks verslag van het pensioenfonds - Ter informatie
Controle
9. - Ocmw - Interne aanpassing van de begroting voor het dienstjaar 2009 - Goedkeuring
10. - Ocmw - Uitbreiding van het Maribel kader - Goedkeuring
11. - Ocmw - Statuten van de vzw die belast is met het waarborgen van de productie, het
beheer en de verdeling van energie tussen de leden, energie geproduceerd via de
techniek van de co-generatie - Goedkeuring

12.
13.
14.

Rekeningen 2008 - Akteneming
- vzw "Koninklijke Sportkring van het Gemeentepersoneel van Schaarbeek"
- vzw "Enfants & Compagnie"
- vzw "Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek"

15.
16.
17.

- vzw "Les Amis des Ludothèques Schaerbeekoises"
- vzw "Maison de Quartier Helmet"
- de vzw "Royal Canter Basket Club de Schaerbeek"

18. - Vzw "Parcours - Compagnie Félicette Chazerand" - Partnerschap overeenkomst voor het
ter beschikkingstellen van lokalen - Goedkeuring
Aankopen
19. - Aanduiding van de politiezone 5344 als tussenkomende operator in collectieve naam voor
het toekennen en het uitvoeren van de gezamenlijke opdracht overeengekomen door de
politiezone 5344 met als onderwerp het plaatsen en het onderhoud van het netwerk voor
de videobewaking op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek, Evere en SintJoost-ten-Noode - Overeenkomst - Goedkeuring

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor Stadspreventie
20. - Eurotop 2009 overeenkomst in kader van het Fonds voor Europese Toppen Goedkeuring
21. - Toelagen P.S.V.2009-2010 - Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de gemeente - Goedkeuring
22. - Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw Espace P in kader van het ontwerp sociale
samenhang in de Noorderwijk in partnership met de gemeentelijke inrichting Plejade
Noord - Verlenging voor het jaar 2010 - Goedkeuring
23. - Beveiliging van sociale woningen - Verdeling van de gewestelijke toelage 2009 Goedkeuring
24. - Nieuw gemeentereglement betreffende de toekenning van premies voor technopreventie Goedkeuring
Toelagen en partnerships
25. - Toelage Energetisch Vermogen van gebouwen - Overeenkomst - Goedkeuring
Milieuraadgeving
26. - Agenda Iris 21 - Overeenkomsten BIM-Gemeente Schaarbeek voor het betoelaagde
ontwerp AL21 - Goedkeuring
Informatica
27. - Reglement betreffende het gebruik van informatica materiaal in het gemeentebestuur Goedkeuring
Mobiliteit
28. - Parkeerplan - Bijkomend politiereglement - Goedkeuring

HUMAN RESSOURCES
29. - Geldelijk statuut - Tussenkomst van de gemeente in de kosten voor het gebruik van het
openbaar vervoer en/of de fiets of een tussenkomst voor voetgangers voor de afgelegde
weg woonplaats/werkplaats - Goedkeuring
30. - Reglement van 17 december 1997 betreffende de overuren, en in het bijzonder deze
uitgevoerd door de sneeuwwachten - Wijziging - Goedkeuring
31. - Schaarbeek netheid en Groene Ruimten - Creëren van een functie van technisch
secretaris 'Beheerder van het Josafatpark' - Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
32. - Organiseren van een tweejaarlijkse Prijs van het Patrimonium - Goedkeuring
Gebouwen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
33.
- Herstelling van de mast "De Lalaing" gelegen op het kruispunt van de Voltaire- en
Azalealaan
34.
- Openluchtcentrum in Ittre gelegen Clabecqstraat 72 - Beveiligingsplan

35.

- Technisch Centrum Rodenbach - Ledigen, schoonmaken, ontmantelen en
verwijderen van een olietank

36.
37.
38.

- Opdracht van de veiligheid- en gezondheidscoördinator voor tijdelijke
werkopdrachten - Gemeentelijke ontwerpen uitgewerkt in 2010
- Kerk Sint Suzanna - Bewarende ontmanteling van vier bijzondere glasramen
- Gemeentegebouwen gelegen 105 en 107 Josafatstraat - Vervanging van de
toegangsdeuren

39. - Koninklijke Tennisclub Lambermont - Vervanging van de opblaasbare hall - Wijze van
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
40. - Rodenbachcomplex - Bijzonder technisch opdracht - Meeruitgave
Openbare ruimten
41. - Partnership overeenkomst tussen de gemeente en "JST" - Goedkeuring
42. - Dienst Openbare Netheid - Groene Ruimten - Verslag 2009
Wegen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
43.
- Inrichting van het gedeelte van de Paul Deschanellaan tussen de Trooststraat en de
Armand Steurssquare
44.
- Herstelling van de voetpaden en vernieuwing van de uitlijning van de bomen in de
Milcampslaan - Studieopdracht
45. - Reglement bijdrage op het plaatsen en ter beschikking stellen van anti parkeer toestellen
op de voetpaden of wegen - Vernieuwing en wijziging - Goedkeuring
Stadsvernieuwing
46. - Hervatting van een werf voor de renovatie van de Vooruitgangstraat 249-251 en de
Gendebienstraat 32 - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden Goedkeuring
Vastgoedbeheer
47. - Wijkcontract "Jeruzalem" - Gemeentelijk pand gelegen Josafatstraat, 247 - Vaststelling
van de huurwaarden - Goedkeuring

48.
49.
50.

Huis van de Vrouwen - Josafatsraat 247 - Bezettingsovereenkomst met
- "Maison médicale Neptune" - Goedkeuring
- vzw "F-Amis" - Goedkeuring
- vzw "Inférences" - Goedkeuring

51. - Bestemmingsonttrekking van een openbare ruimte (weg gedeelte) van +/- 18ca gelegen
Prinses Elisabethplein, rechts van het station van Schaarbeek, reikend aan het
grondgebeid van de stad Brussels - Ter beschikking stellen, bij erfpacht, van de nv
Eurostation in het raam van de inplanting van het toekomstig treinmuseum Goedkeuring
52. - Onderhandse aankoop, ten algemenen nutte, van twee gronden gelegen Waelhemstraat
reikend aan de gemeentegrond toebehoren aan de nv CO.BR.HA - Toekennen van een
zichterfdienstbaarheid op bedoelde gronden - Goedkeuring
Wijkcontract
53. - Hervatting van het bouwwerf van twee gebouwen gelegen op de hoeken van de
Dupontstraat 28/Linné en Dupontstraat 11/Planten - Nieuwe wijze van gunnen en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Planificering
54. - Uitwerking van een Bijzonder Bestemmingsplan "RTBF" met inbegrip van het
milieueffectenrapport - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden Goedkeuring
55. - Tijdelijke aanneming van het ontwerp Gemeentelijk Stedenbouwkundig Reglement Goedkeuring Voorlopige aanneming van het ontwerp van Gemeentelijke
Stedenbouwkundige Verordening - Goedkeuring

SPOEDSTEMMING
DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
55/2. - Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM) - Ontslag van de heer Vincent
Vanhalewyn - Vervanging bij de algemene vergaderingen

INFRASTRUCTUUR
Gebouwen
55/3. - In conformiteit stellen van de hoogspanningscabine op het Crossing stadion, Algemeen
Stemrechtlaan, 22-24 - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden Ter informatie

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
56. - De veiligheid van de voetgangers rond het Prinses Elisabethplein (Verzoek van de heer
Mohamed EL ARNOUKI)
57. - Het pedagogisch toezicht in de Franstalige scholen van zes randgemeenten genaamd
faciliteitengemeenten (Motie van de heer Larbi KADDOUR)
58. - Carrefour Brusilia : Wat te zeggen over de vraag? (Verzoek van de heer Mohamed EL
ARNOUKI)
59. - Energetische doorlichting voor particulieren (Verzoek van mevrouw Mahinur OZDEMIR)
59/2. - De inventaris van het bouwkundig erfgoed (Verzoek van mevrouw Bernadette
VRIAMONT)
59/3. - De uitzending "Question à la Une" betreffende Dexia. (Verzoek van de heer Yvan de
BEAUFFORT)
59/4. - De leningen van de gemeente aangegaan bij de DEXIA Bank (Verzoek van de heer Eddy
COURTHEOUX)

MONDELINGE VRAGEN
60. - Het akkoord, aangekondigd door de Federale Regering betreffende het overvliegen van
Brussel (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT)
61. - Het aankondigen van de werken aan het Colignonplein (Vraag van de heer Jean-Pierre
VAN GORP)
62. - De hulp aangeboden aan senioren (Vraag van de heer Larbi KADDOUR)

De Gemeentesecretaris,
(g) Jacques BOUVIER

De Burgemeester wnd,
(g) Cécile JODOGNE

