Gemeentebestuur

Schaarbeek, 20 april 2010

SCHAARBEEK

AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 27 APRIL 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 28 APRIL 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 29 APRIL 2010 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 28 april 2010 niet konden besproken worden

OPENBARE VERGADERING

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. - Volmacht tot medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan verschillende
ambtenaren in toepassing op artikel 111 van de Nieuwe Gemeentewet - Ter informatie
3. - Technische comités van SIBELGA en SIBELGAS - Vervanging van Mevrouw Béatrice
COPPIETERS door de heer Damien LASSANCE - Goedkeuring

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
4. - Reglement bijdrage betreffende de gemeentelijke parkeerkaarten Goedkeuring

Wijziging -

UITRUSTING
Begroting
5. - Begroting 2010 - Budgettaire wijziging nr. 1 van de buitengewone dienst - Goedkeuring
Controle
6. - Vzw "Maison Autrique" - Rekeningen 2009 - Akteneming
7. - vzw "Neptunium" - Nieuw driejaarlijks programma der werken 2008-2010 - Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
Gebouwen
8. - Wahisplein - Inrichting van, twee sportvelden in synthetisch gras, hun zijkanten en de
verlichting - Meeruitgave - Goedkeuring
9. - Gemeentegebouw gelegen Stephensonstraat 78-84 - Vernieuwing- en
veranderingswerken - Meeruitgave - Goedkeuring
10. - Stedenbouwkundige lasten betreffende de wijken 61 en 64 - Bouwen van de
kelderverdiepingen en plaatsen van de plaat voor het toekomstig kinderdagverblijf "Etoile
du Nord" - Overeenkomst voor de eigendomsoverdracht - Goedkeuring

11.
12.
13.
14.

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
- Seniorie Radium - Plaatsen van een warmwaterbocht WWS - Administratief centrum SAC, Haachtsesteenweg 226 - Functiestoornis van de
verwarmingsregulator - Vervangen van twee bedieningspanelen
- Gemeentelijke serres, Lambermontlaan 409 - Herinrichting van de douches
bestemd voor het personeel
- Terdelt stadion - Gebouw van het Clubhuis - Creëren van een uitbreiding die
douches en kleedkamers bevat

Vastgoedbeheer
15. - Huis van de Vrouwen - Josafatstraat 247 - Bezettingsovereenkomst met de vzw
"Belgisch Comité Ni Putes, Ni Soumises - Wallonie Bruxelles" - Goedkeuring
16. - Voormalig gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek gelegen Helmetsesteenweg 304306 - Bestemmingsonttrekking en openbare verkoop van het goed - Goedkeuring
17. - Seniorie Victor Hugo gelegen Radiumstraat 20 hoek Victor Hugostraat - Opstalrecht op
de grond toegezegd aan het Gemeentekrediet van België (DEXIA) met als doel er de
leasingoperatie uit te voeren - Opzegging bij authentieke akte van het opstalrecht Goedkeuring
Wijkcontract
18. - Prinses Elisabeth - Operatie - Vernieuwing van een gebouw met woongelegenheid
gelegen Van Campstraat 1 - Meeruitgave - Goedkeuring
19. - Jeruzalem - Operatie 1 E - Bouwen van een gebouw met woongelegenheid gelegen
Goossensstraat 18 - Meeruitgave - Goedkeuring
20. - Hervatting van het werf voor vernieuwing van gebouwen gelegen Linnestraat 114-116 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring

GEWONE DIENSTEN AAN DE BEVOLKING
Burgerlijke Stand
21. - Vernieuwing van de delegatie van de bevoegdheid voor het toekennen van
begraafplaatsen op het kerkhof van Schaarbeek - Jaren 2010-2011-2012 - Goedkeuring

SPOEDSTEMMING
INFRASTRUCTUUR
Vastgoedbeheer
21/2. - Gemeentelijk pand gelegen Haachtsesteenweg 450 - Wijzingen van de huurprijs van het
appartement 3 A - Goedkeuring

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
21/3. - De samenstelling en de werking van het kabinet van Mevrouw de wnd Burgemeester
(Verzoek van de heer Denis GRIMBERGHS)
21/4. - De regelmatige waardering van het werk van de meerderheid en de voorstelling van dit
overzicht aan de gemeenteraad en aan de bevolking (Verzoek van de heer Denis
GRIMBERGHS)

MONDELINGE VRAGEN
21/5. - De waardering van de meerderheid bij haar half mandaat en het effectief uitgevoerde werk
door Schaarbeekse Democratie desbetreffend (Vraag van de heer Yvan de
BEAUFFORT)
21/6. - De eisen voor het versnellen van de studie over een (pré)metro op de as Noord-Zuid
(Vraag van Mevrouw Angelina CHAN)
21/7. - Het probleem betreffende het erkennen van het 'schijn' vaderschap aangehaald door de
Schepen van Burgerlijke Stand (Vraag van de heer Larbi KADDOUR)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
De Gemeentesecretaris,
(g) Jacques BOUVIER

De Burgemeester wnd,
(g) Cécile JODOGNE

