Gemeentebestuur

Schaarbeek, 14 december 2010

SCHAARBEEK

AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 21 DECEMBER 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 22 DECEMBER 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 23 DECEMBER 2010 om 18.30 uur over
de punten hieronder vermeld maar die op 22 december 2010 niet konden besproken worden

OPENBARE VERGADERING

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. - Algemeen reglement op de werkinstrumenten die ter beschikking gesteld wordt aan de
leden van het College - Wijzigingen

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
2. - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Dienstjaar 2011 - Hernieuwing
3. - Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende
voorheffing - Dienstjaar 2011 - Hernieuwing

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Belastingreglement op :
- de werven, de opslagplaatsen, de binnen de stations gelegen ruimten en de tot
standplaats voor de woonwagens dienende terreinen - Opheffing van het
reglement op 1 januari 2011
- het aanplakken van affiches op openbare plaatsen - Dienstjaren 2011 tot 2015 Hernieuwing en wijziging
- de gebouwen onderverdeeld in veelvoudige woningen niet conform aan de
stedenbouwkundige wetgeving - Dienstjaren 2011 tot 2014 - Wijziging
- het ter beschikking stellen en de verhuur van gemeubelde kamers of
appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit - Dienstjaren 2011
tot 2013 - Wijziging
- het plaatsen van tafels, stoelen, banken en andere bijkomende opstellingen op de
openbare weg - Dienstjaren 2011 tot 2013 - Wijziging
- de tijdelijke bezetting van de openbare weg - Dienstjaren 2011 tot 2013 Wijziging
- het ter beschikking stellen van telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding
- Dienstjaren 2011 tot 2013 - Wijziging
- commerciële publiciteitsonderstellen zichtbaar vanaf de openbare weg Dienstjaren 2011 tot 2013 - Wijziging
- het uitstallen van koopwaren en andere voorwerpen op de openbare weg Dienstjaren 2011 tot 2015 - Hernieuwing en wijziging
- op de gebouwen of delen van gebouwen bestemd voor kantoren - Dienstjaren
2011 tot 2015 - Invoering van een nieuw reglement

UITRUSTING
Begroting
14. - Begroting 2010 - Budgettaire wijziging van de buitengewone dienst nr. 4 - Opneming van
het resultaat van de rekening 2009

15.
16.

Beheerplan 2010-2014 :
- Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot
verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten
- Ordonnantie van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe
strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het
Gewest

Controle
17. - Ocmw - Interne aanpassing van de begroting voor het dienstjaar 2010 - Goedkeuring
18. - Kerkfabriek Heilige Theresia van Avilla - Budgettaire wijziging 2010 - Gunstig advies
19. - vzw "Maison de l'emploi de Schaerbeek" - Rekeningen 2008 en 2009 - Akteneming

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Rekeningen 2009 - Akteneming :
- vzw "De Schaarbeekse Haard"
- vzw ""Bibla Lire en Classe"
- vzw "J.C. Royal Crossing Club Schaerbeek - RCCS"
- vzw "Maison de Quartier d'Helmet - MQH"
- vzw "Œuvres des Colonies Scolaires - OCS"
- vzw "Pater Baudry"
- vzw"Promotion de l'Emploi à Schaerbeek"

Aankopen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
27.
- Bevolking en Beheer van de Human Resources - Aankoop van een externe
automatische defibrillator en bijhorend kastje met glas voor het Gemeentehuis en
een medische onderzoekstafel voor het SAC
28.
- Gebouwen - Speciale technieken - Aankoop van schrijnwerker-, bouw-, schilderen vloerbekledingmateriaal voor de renovatie van de psychomotorische zaal
gelegen Grote Bosstraat 57

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Stedelijk Preventie Programma
29. - Verzoek voor een gewestelijke toelage in kader van het Regeringsbesluit dd 17 december
2009 - Ontwerpen voor Intercommunale samenwerkingen - Goedkeuring Dit punt wordt
aan de agenda onttrokken
30. - Aanhangsel aan de overeenkomst 2010 tussen de gemeente en de vzw RISO Goedkeuring
Subsidies en Partnerships
31. - Regionale toelagen 2010 met het oog de intercommunale samenwerking te ondersteunen Studie betreffende de evolutie van de noden inzake schoolinfrastructuur en de
uitvoerbaarheid van een samenwerking tussen Evere en Schaarbeek - Ter informatie
Verzoek voor een gewestelijke toelage in kader van het Regeringsbesluit dd 17
december 2009 - Ontwerpen voor Intercommunale samenwerkingen Goedkeuring
Mobiliteit
32. - Parkeerplan - Wijzigingen Parkeren - Bijkomend politiereglement - Wijzigingen Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
33. - Personeelskader - Departement Uitrusting-Begroting-Controle - Departement Algemene
Diensten (gemeenschapswachten) - Wijzigingen

INFRASTRUCTUUR
Gebouwen
34. - Bibliotheek Thomas Owen gelegen Roodebeeklaan 111-113 - Studie voor de stabiliteit en
speciale technieken betreffende het uitbreidingsontwerp - Meeruitgave - Ter informatie
35. - School 16 gelegen Frans Courtensstraat 101 - Plaatsen van twee prefabmodules Meeruitgave
36. - Restauratiewerken aan het wijkhuis gelegen Haachtsesteenweg 535 - Eindafrekening

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Gemeentelijke Drukkerij en kinderdagverblijf Antarès - Leveren en plaatsen van
externe zonneweringen met elektrische besturing
- Tennis Club Lambermont gelegen Wahislaan - Plaatsen van een lift voor
mindervalide personen
- Wijkhuis gelegen Haachtsesteenweg 535 - Inrichting van de keuken
de
- TCR - Renovatie van de 6 verdieping
- Huis van de Burger - Ontwerp voor het beveiligen van het gebouw
- Atheneum Fernand Blum, sectie Renan gelegen Ernest Renanlaan 12 Veiligheidswerken - Plaatsen van een parlofoonsysteem
- Lyceum Emile Max gelegen Daillylaan 124 - Veiligheidswerken - Plaatsen van
een parlofoonsysteem
- Diverse gemeentegebouwen en schoolinstellingen - Plaatsen van gaslekmelders
in de stookruimten
- School 6 gelegen Landbouwstraat 46 - Vervangen van de verhoogde kamers voor
het opvangen van de riolering
- Kerk Sint-Servatius, Haachtsesteenweg - Uitvoeren van herstellingspogingen
- Gemeentehuis - Upgrade van de telefooncentrale

Vastgoedbeheer
48. - Verlenging van de concessieakte voor de installatie van de boogschietstand in het zuidelijk
gedeelte van het Josafatpark door de Sint Sebastiaansgilde voor een looptijd van drie jaar
- Goedkeuring
49. - Gemeentelijke grond gelegen Cambierlaan ter beschikking gesteld van de vzw "Scouts et
Guides Pluralistes de Belgique" - Aanhangsel aan de overeenkomst van 2 maart 1987 Goedkeuring
50. - Bezetting van een lokaal gelegen Van Ooststraat 48-54 door de vzw "Nuna Théâtre" Verlenging - Goedkeuring Dit punt wordt aan de agenda onttrokken
51. - Gemeentelijk pand gelegen Josafatstraat 247-253 - Reglement van orde en
huishoudelijke dienst - Goedkeuring
52. - Composteringsontwerp op een grond gelegen Cambierlaan - Aanneming van de
bezettingsovereenkomst, ten tijdelijke titel, voor een grond van Infrabel, door de
gemeente - Goedkeuring van de overeenkomst betreffende de compostering
53. - Gelijkvloers gelegen Emile Zolalaan 21 - Bezettingsovereenkomst met de vzw
'CréACtions" - Goedkeuring Dit punt wordt aan de agenda onttrokken
54. - Beheer mandaat met ASISI voor het beheren van de huur van 25 gemeentelijke
woongelegenheden - Voortzetting
Wijkcontracten
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Intrekking van de vorige
beslissingen - Aanneming :
55.
- Navez-Portaels - Operatie 1.D. - Bouwen van een passief gebouw met
woongelegenheden gelijkgesteld aan sociale woningen op de hoek van de Navezen de Portaelsstraat - Studieopdracht
56.
- Navez-Portaels - Operatie 1.E. - Bouwen van een passief gebouw met
woongelegenheden gelijkgesteld aan sociale woningen op de hoek van de Navez(111) en de d'Anethanstraat - Studieopdracht

OPENBAAR ONDERWIJS
57. - Paritaire Lokale Commissie voor het Onderwijs - Aanpassing van de afvaardiging van de
Organiserende Macht - Goedkeuring

SPOEDSTEMMING
UITRUSTING
Begroting
57/2. - Brussels Gewestelijk Herfinancieringfonds van de gemeentelijke thesaurieën Aanhangsel nr. 4

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
58. - De synergie in te stellen tussen de Politieraad en de gemeenteraad (Motie van Mevrouw
Sfia BOUARFA)

MONDELINGE VRAAG
59. - De balans van de Plaatselijke Agenda 21 (Vraag van Mevrouw Mahinur OZDEMIR)
59/2. - Het selectief sorteren van het huisvuil en de tekorten van Net Brussel (Vraag van de heer
Larbi KADDOUR)

