
 Gemeentebestuur Schaarbeek, 18 mei 2010 
 S C H A A R B E E K 
 
 
AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 25 MEI 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 26 MEI 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 27 MEI 2010 om 18.30 uur over de punten 
hieronder vermeld maar die op 26 mei 2010 niet konden besproken worden 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

 PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. - Verbetering van de verkeersveiligheid in de A. Lambiottestraat (deel tussen de 

Leuvensesteenweg en Chazallaan) 
  
  
 DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS 
 Vergaderingen 

2. - Maison Autrique -  Algemene vergadering en Bestuursraad -  Vertegenwoordiging van de 
gemeente -  Vervanging van de heer Vincent VANHALEWYN 

  
  
 DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER 
 Belastingen 

3. - Belastingreglement op de relaisantennes van mobilofonie -  Dienstjaren 2010 tot en met 
2013 -  Wijziging -  Goedkeuring 

  
  
 UITRUSTING 
 Begroting 

4. - Begroting 2010 -  Gewone Begrotingswijziging nr. 1 -  Goedkeuring 
  
 Controle 
 Rekeningen 2009 -  Akteneming 

5. - vzw "Joyeuse Enfance de Schaerbeek -  JES"  
6. - vzw "Jeunes Schaerbeekois au Travail -  JST" 
7. - vzw "Schaerbeek Information" 

  
8. - Vzw "Le Fanal des Animaux" -  Goedkeuren van de overeenkomst en toekennen van de 

toelage 2010 betreffende de sterilisatie/euthanasie van zwervende dieren -  Goedkeuring 
  
 Aankopen 
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie :  

9. - Gebouwen -  Speciale technieken -  Verwarming -  Aankoop van materiaal voor de 
renovatie van de verwarming van de pastorie van de Sint Aleydis kerk  

 



 
  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring :  

10. - Opdracht voor het afsluiten van leningen bestemd voor de financiering van de 
buitengewone dienst van het dienstjaar 2010 

11. - Opdracht voor het afsluiten van de verzekeringen voor de gemeente Schaarbeek 
  
  
 STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 Stadspreventie programma  
 Overeenkomst 2010 tussen de gemeente en : 

12. - het RISO 
13. - de vzw Schaarbeek Sport 
14. - de vzw Le Club des Petits Débrouillards 
15. - de vzw "T.R.S." 

  
 Toelage en partnerschips 

16. - Fonds voor het Groot Stedenbeleid -  Goedkeuring van de overeenkomst 2010 Dit punt 
wordt ingetrokken 

  
 Milieuraadgeving 

17. - Autoloze zondag van 19 september 2010 -  Intern bestuursreglement -  Goedkeuring 
  
  
 HUMAN RESSOURCES 

18. - Verhoging van de nominale waarde van maaltijdcheques tot € 7,00 op datum van 1 juli 
2010  

19. - Gesubsidieerde contractuelen bij de lokale besturen (Gesco's) -  Nieuwe algemene 
overeenkomst nr. 15109 -  Jaar 2010 -  Aanneming   

20. - Administratief statuut van het personeel -  Reglement betreffende de werving van het 
technisch-, arbeiders- en meesterschappersoneel -  Erratum artikel 9 bis 

  
  
 INFRASTRUCTUUR 
 Gebouwen 
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie : 

21. - Vernieuwing van de verwarmingskelder van de SAC -  Plaatsen van een 
gasverbinding om de nieuwe verwarmingsketels te bevoorraden 

22. - Bibliotheek Thomas Owen, Roodebeeklaan 111-113 -  Studies voor stabiliteit en 
bijzondere technieken betreffende het uitbreidingsontwerp  

23. - Ontwerp voor het uitbreiden van het Huis voor Tewerkstelling gelegen 
Jeruzalemstraat 46 -  Verwezenlijken van bodemtesten 

24. - School 6 gelegen Landbouwstraat 46 -  Plaatsen van een video-deurtelefoon -  
Plaatsen van 8 bijkomende camera's  

  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring : 

25. - School nr. 16 gelegen Leopold III laan -  Uitbreidingontwerp -  Studieopdracht 
26. - Complex Tamines gelegen Stephensonplaats 78-84 -  Inrichtingswerken aan de 

verwarming en ventilatie 
27. - Emile Max Lyceum gelegen Haachtsesteenweg 229-237 -  Vernieuwing van de 

kroonlijsten  
28. - Gemeentehuis -  Inrichting van kantoren op de zolderverdieping 
29. - Gemeentegrond gelegen F. Bossaertsstraat 56/62 -  Bouwen van een 

kinderdagverblijf en woongelegenheden 
  

30. - Seniorie Radium -  Plaatsen van een warmwaterbocht WWS -  Meeruitgave 
 



 
  
 Openbare ruimten 

31. - Gemeentelijke begraafplaats -  Sanering van de vervuilde gronden -  Ter informatie  
32. - Schaarbeek netheid & Groene ruimten -  Bewakingcamera's gebruikt in het kader van de 

strijd tegen sluikstorten op openbare plaatsen -  Verklaring aan de Commissie persoonlijk 
levenssfeer  

  
 Wegen 

33. - Renovatie van de voetpaden in de Daillylaan -  Openbare aanbesteding -  Wijziging van 
het boekjaar -  Akteneming 

34. - Inrichting van een zone 30 "Dorp" gelegen op de driehoek gevormd door de Dailly-, 
Chazal- en Rogierlaan -  Openbare aanbesteding -  Wijziging van het boekjaar -  
Akteneming 

  
 Vastgoedbeheer 

35. - Gelijkheid Mannen/Vrouwen -  Beheer van de kroeg in het "Vrouwenhuis" -  Josafatstraat 
247 -  Vergunning -  Aanduiding van de concessionaris -  Goedkeuring  

  
 Muurovername ten algemene nutte van : 

36. - nr. 90 en nr. 96 Koninklijke Sint-Mariastraat -  Wijkcontract Lehon-Kessels -  
Goedkeuring  

37. - nr. 12 Georges Rodenbachlaan -  Goedkeuring  
38. - nr. 20 Georges Rodenbachlaan -  Goedkeuring  

  
39. - Aanhangsel aan de concessieakte van alleenrecht voor het uitbaten van een horecaruimte 

gelegen in het Koningin-Groenpark -   Hoger gelegen gedeelte van het park aan de 
ingang van de Paleizenstraat en de Franse Gemeenschapscommissie te 1030 Brussel -  
Goedkeuring  

40. - Vervreemding va de overtollige gronden gelegen langsheen het kerkhof van Schaarbeek 
te Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe) aan de Vlaamse Landmaatschappij -  Correctie van 
de oppervlakte van het te verkopen terrein -  Goedkeuring  

  
 Wijkcontract 

41. - Hervatting van een werf voor de vernieuwing van gebouwen gelegen Linnéstraat 114-116 
-  Dienstenopdracht -  Meeruitgave -  Goedkeuring 

  
 Planificering 

42. - Politiereglement op de bewaring van de openbare veiligheid en/of gezondheid -  
Goedkeuring 

  
  
 PUNT IN SPOED 
 INFRASTRUCTUUR 
 Vastgoedbeheer 

42/2. - Politieverordening tot regeling van de aanplakkingcampagne voor de federale 
parlementsverkiezingen van 13 juni 2010 -  Goedkeuring 

  
  
 AGENDA (VERVOLG) 
 PUNTEN OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

43. - Omzetting van de site Van Oost : Studie PPP (Verzoek van de heer Denis 
GRIMBERGHS) 

44. - De toestand van de lopende studie en de werkwijze voor het verwezenlijken van een BBP 
op de site van het station Josafat (Verzoek van de heer Denis GRIMBERGHS) 

45. - Concessies in het Josafatpark en toegang tot de Ambassadeur Van Vollenhovenlaan 
(Verzoek van Mevrouw Bernadette VRIAMONT) 

45/2. - De controle over de paracommunale vzw's (Verzoek van de heer Denis GRIMBERGHS) 
45/3. - De MIVB en de schaarbeekse prioriteiten (Verzoek van de heer Yvan de BEAUFFORT) 

  
  

 



 
 

 MONDELINGE VRAGEN 
46. - De gevolgen van de zaak dat voor het gerecht werd gebracht betreffende de terminal Low 

cost (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
47. - De inventaris van de vooruitgang van de werken in het Josafatpark (Vraag van de heer 

Yvan de BEAUFFORT) 
47/2. - De inschrijvingen in onze scholen (Vraag van de heer Larbi KADDOUR) 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

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


