
 Gemeentebestuur Schaarbeek, 19 oktober 2010 
 S C H A A R B E E K 
 
 
 
 
 
 

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 27 OKTOBER 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 28 OKTOBER 2010 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 27 oktober 2010 niet konden besproken worden 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

 DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS 
 Vergaderingen 

1. - Raad voor het onderwijs van gemeenten en Provincies -  Aansluiting -  Aanduiding van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers  

  
  
 DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER 
 Belastingen 

2. - Reglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en 
administratieve stukken -  Wijziging -  Goedkeuring  

  
  
 UITRUSTING 
 Begroting 

3. - Begroting 2010 -  Gewone- en buitengewone begrotingswijziging nr. 3 -  Goedkeuring 
  
 Controle 

4. - Reglement betreffende de gemeentelijke toelagen -  Wijziging  
  

5. - Vzw "Œuvre des Colonies Scolaires de Schaerbeek -  OCS" -  Toekennen van een toelage 
2010 bestemd voor de reorganisatie van de buitenschoolse activiteiten -  
Partnershipovereenkomst  -  Goedkeuring  

6. - Vzw "Association des Mosquées de Schaerbeek -  AdMS" -  Rekeningen 2008 -  
Akteneming 

  
 Rekeningen 2009 van de vzw : 

7. - "Atout Couleur" 
8. - "Atelier des Petits Pas -  APP" 

  
 Aankopen 

9. - Gewestelijke Harmonisatie van de halten van het openbaar vervoer -  Ondertekening van 
een Protocolakkoord tussen de Mivb en de gemeente over het beheer van de 
schuilhuisjes op het grondgebied van Schaarbeek  

  
  

 



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

10. - Gebouwen -  Speciale technieken -  Aankoop van materiaal voor het renoveren 
van de sanitaire installaties in de lagere scholen 2, 3, 6 en 16 

11. - Dienst Infrastructuur -  Gebouwen -  Aankoop van feestmateriaal  
12. - Infrastructuur -  Dienst Speciale technieken -  Aankoop van telefoontoestellen voor 

het SAC  
13. - Schaarbeek Netheid & Groene Ruimten -  Aankoop van toestellen voor 

speelpleinen  
14. - Noord-Zuid Samenwerking -  Aankoop van informatica- en reproductie materiaal 

voor de gemeente  Al-Hoceima (Marokko)  
15. - Infrastructuur -  Gebouwen -  Daken -  Bestelling voor herstellingswerken aan het 

dak van het Atheneum Ferdinand Blum  
16. - Dienst Infrastructuur -  Aankoop van gereedschap voor de technische diensten  
17. - Gemeentelijk Informaticaprogramma -  Aankoop van netwerkmateriaal en diverse 

software 
  
  
 STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 Programma voor Stadspreventie  

18. - Overeenkomst Eurotops 2010 in kader van het Fonds voor Europese Toppen -  
Goedkeuring  

19. - Rousseau dispositief -  Partnershipovereenkomst tussen de gemeenten en "SeTIS" 
handelend over de vertaaldiensten in raam van de ontwerpen over de sociale samenhang 
in de wijk Aarschot-Brabant -  Goedkeuring  

  
 Toelagen en Partnerships 

20. - Fonds voor het Grootstedenbeleid 2009 -  Opdracht tot raadpleging voor het plaatsen van 
een uniek loket "Energetische vernieuwing" -  Eindverslag van de studie -  Goedkeuring 

  
  
 ALGEMENE DIENSTEN 
 Kabinet van de Burgemeester 

21. - Offerfeest 2010 -  Bijzondere overeenkomst voor het slachten van schapen volgens de 
islamitische rite ter ere van het Offerfeest op 16 en/of 17 november 2010  

  
  
 HUMAN RESOURCES 

22. - Wijziging van het bijzonder tijdelijk kader van het Fonds voor het Groot Stedenbeleid -  
Goedkeuring   

23. - Vrijwilligerswerk -  Wijziging van de forfaitaire vergoeding -  Goedkeuring 
  
  
 INFRASTRUCTUUR 
 Gebouwen 

24. - Gebouw gelegen Dupontstraat 58 -  Opdracht voor speciale technieken -  Meeruitgave -  
Ter informatie 

25. - School 6 gelegen Landbouwstraat 46 -  Relighting -  Bijkomende werken -  Meeruitgave -  
Ter informatie 

26. - Bouwen van een tijdelijke Nederlandstalige basisschool gelegen Grote Bosstraat 76 -  
Studieopdracht van architectuur -  Meeruitgave -  Ter informatie  

27. - Gemeentehuis -  Inrichting van een lokaal voor de informaticaserver -  Meeruitgave -  
Goedkeuring  

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

28. - Terdeltcomplex -  Herstellen van de gasverwarming in de tennishall nr. 1-2-3 
29. - Gemeentehuis -  Aankoop van een audio-digitaal systeem voor de raadzaal  
30. - Atheneum Fernand Blum -  Sectie Renan -  Vernieuwing van het meisjes sanitair 
31. - School 10 -  Grote Bosstraat 57-59 -  Isolatiewerken aan de daken 
32. - School 17 -  Isolatie van de koude daken 

 



 
 

  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring : 

33. - School 6 gelegen Landbouwstraat 46 -  Vernieuwing van de gevels van het 
gymnasium 

34. - Sportcentrum Terdelt -  Vernieuwing van het voetbalveld 
35. - School 2/12 gelegen Quinauxtraat 32 -  Vernieuwing van de sanitaire blokken aan 

de kleuterafdeling 
36. - Bouwen van een tijdelijke Nederlandstalige basisschool gelegen Grote Bosstraat 

  
37. - Tamines Complex, Stephensonplein 78-84 -  Inrichtingswerken voor de verwarming- en 

verluchtingsinstallaties -  Behoud van de openbare aanbesteding  
  
 Openbare ruimten 

38. - Beveiliging van de concessie aan het Josafatpark -  Wijze van gunnen en vaststelling van 
de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 

  
 Stadsrenovatie 
 Ontploffing van 3 gebouwen op de hoek van de Gaucheretstraat (n°197 et n° 199) en de 

Destouvellesstraat (n°35) -  Wijze van gunnen en va ststelling van de 
opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie : 

39. - Aanduiding van een expert studieopdracht in stabiliteit  
40. - Aanduiding van een onderneming voor het beveiligen van de openbare weg tijdens 

het wegnemen van losse dakpannen aan de gebouwen buiten de gevarenzone  
  

41. - Duurzaam wijkcontract Helmet -  Goedkeuring van het vierjaarlijks programma 2011-2014 
-  Aanduiding van de leden van de wijkcommissie 

  
 Vastgoedbeheer 

42. - Voglerruimte -  Voglerstraat 38 -  Nieuwe bezettingsovereenkomst met de vereniging "Les 
Iront d'Elles" -  Goedkeuring 

43. - Van Oostcomplex -  Bezettingsovereenkomst van een lokaal door het Technisch Instituut 
Kardinaal Mercier 

44. - Inhuurneming van het gelijkvloers gelegen Emile Zolalaan 21 -  Goedkeuring  
  
 Wijkcontract 

45. - Hervatting van het werf gelegen op de hoek van de Aarschotstraat 120 en de Rogierstraat 
112 -  Vaststelling van de gunningswijze en van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie  

46. - Wijkcontract Brabant-Verte -  Hervatting van een bouwwerf van twee gebouwen op de 
hoek van Dupont 29-Linné en Dupont 11-Planten -  Werkenopdracht -  Meeruitgave  

47. - Wijkcontract Lehon-Kessels -  Operatie 1 I -  Afbraak van het oude gerechtsgebouw en 
opbouw van een gebouw met woongelegenheid (5) en een wijkcommissariaat (KOBAN) -  
Bijkomende werkenopdracht -  Meeruitgave  

  
  
 GEWONE DIENSTEN AAN DE BEVOLKING 
 Burgerlijke Stand 

48. - Algemeen reglement op de diensten van lijkwagens, teraardebestelling, begraafplaats en 
grafkelders -  Reglement-Bijdrage voor de opgravingen -  Wijziging -  Goedkeuring  

  
  
 BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN 
 Jeugd en Sport 

49. - Uitzonderlijke bijkomende toelage aan de vereniging "Les Amis d'Aladdin" -  Dienstjaar 
2010 -  Goedkeuring  

  
 Middenstand 

50. -Verdeling van de toelage 2010 aan de Schaarbeekse Folklore -  Goedkeuring 
  

 



 
 

 Nederlandse Cultuur 
 Toekennen van een toelage, voor het dienstjaar 2010, aan : 

51. - Nederlandstalige socio-culturele verenigingen  
52. - Nederlandstalige senioren verenigingen  
53. - Nederlandstalige sportverenigingen  
54. - Nederlandstalige jeugd verenigingen  

  
  
 AGENDA (VERVOLG) 
 MONDELINGE VRAAG 

55. - De verkoop en de opslag van gasflessen (Vraag van de heer Larbi KADDOUR) 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

De Adjunct Gemeentesecretaris, De Burgemeester wnd, 
(g) Marc DERO (g) Cécile JODOGNE 
 
 


