Gemeentebestuur

Schaarbeek, 22 maart 2011

SCHAARBEEK

AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 29 MAART 2011

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 30 MAART 2011 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 31 MAART 2011 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 30 maart 2011 niet konden besproken worden

OPENBARE VERGADERING

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. - Coöperatieve vennootschap voor crematie - Wijziging van de statuten - Goedkeuring

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
3. - Retributiereglement betreffende het betaald parkeren - Wijzigingen

UITRUSTING
Begroting
4. - Begroting 2011 - Buitengewone dienst - Budgettaire wijziging nr. 1 - Goedkeuring
5. - UVC Brugmann - Verlenging van de gemeentelijke waarborg voor de schulden van het
UVC Brugmann - Goedkeuring
Controle
6. - Ocmw - Rekeningen 2009 - Goedkeuring
7. - Kerkfabriek van de Heilige Theresia van Avilla - Begroting 2011 - Goedkeuring
8. - Kerkfabriek van de Heilige Albertus - Budgettaire wijziging van het dienstjaar 2010 Begroting voor het dienstjaar 2011 - Goedkeuring
9. - Aanhangsel aan de overeenkomsten afgesloten in kader van het Strategisch Plan voor
Veiligheid en Preventie 2010 - Goedkeuring
10. - Intercommunale vzw "Académie des arts de la parole, de la danse et de la musique de
Saint-Josse-ten-Noode/Schaerbeek" - Rekeningen 2009 - Terugstorten van de
cumulatiewinst - Akteneming

11.
12.
13.
14.
15.

Rekeningen 2009 - Akteneming :
- Vzw "FC Kosova"
- Vzw "Le Bus Bavard"
- Vzw "Le Fanal des Animaux"
- Vzw "Trabzon Schaerbeek"
- Vzw "Unis Vers Cite"

Aankopen
16. - Opdracht voor het afsluiten van leningen bestemd voor de financiering van de
buitengewone dienst van het dienstjaar 2011 - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
17. - Uitwerking van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan en van de Lokale Agenda 21 Goedkeuring van het ontwerp van lastenboek en van het Milieueffectenrapport
Programma voor Stadspreventie
18. - Gemeenschapswachten - Verlenging, voor een periode van 6 maanden, van het
bijkomend contingent - Overeenkomst 2011 tussen de Federale Openbare Dienst
Binnenlandse zaken en de gemeente - Goedkeuring
Mobiliteit
19. - Parkeerplan - Bijkomend politiereglement - Wijzigingen (uitbreiding van de
gereglementeerde parkeerzones) - Goedkeuring
20. - Parkeerplan - Bijkomend politiereglement - Wijzigingen (test : uitbreiding van het
uurrooster voor controle 9 uur-22 uur) - Goedkeuring
21. - Parkeerplan - Bijkomend politiereglement - Wijzigingen (20 minuten gratis in rode zones)
- Goedkeuring Dit punt wordt aan de agenda onttrokken

ALGEMENE DIENSTEN
Juridische zaken
22. - Verzoek om in rechte op te treden in het geding t/S.A. BELGACOM Mobile - S.A.
MOBISTAR - S.A. KPN ORANGE - Geschil betreffende de gemeentelijke belasting op
relaisantennes voor mobilofonie

HUMAN RESOURCES
23. - Personeelskader - Departement Infrastructuur - Administratieve afdeling - Wijziging

INFRASTRUCTUUR
24.
25.
26.
27.

28.
29.

Gebouwen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- School 3 gelegen Rogierstraat 188 - Vervanging van twee gaskachels
- Diverse gemeentegebouwen - Inventaris van het asbest
- School 11-13 gelegen Roodebeeklaan 103 - Studie over de stabiliteit van de
vloersteen van de speelplaats
- Roodebeek - Afdeling secundair (Atheneum Fernand Blum), afdeling lagere
(School 13) en kinderdagverblijf (Les Etoiles Filantes) - Beveiliging van de
gebouwen
- Complex Terdelt - Herstellen van het gasverwarmingssysteem van de tennishal
nr. 1-2-3
- Opdracht van de veiligheid- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke werven

Openbare ruimten
30. - Fontein gelegen Vaderlandsplein - Herstellen van de pompzaal - Werkenopdracht Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie

31.
32.
33.
34.
35.

Wegen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring :
- Plan voor de renovatie van de voetpaden - Jaar 2011
- Herinrichting van het Jansenplein
- Herinrichting van het Ardens Jagersplein
- Verwezenlijking van diverse weg inrichtingen
- Onderhoud van de wegen

Vastgoedbeheer
36. - Wijkwinkel gelegen Richard Vandeveldestraat 85 - Bezettingsovereenkomst met de vzw
RenovaS - Akteneming
37. - Wijkcontract "Prinses Elisabeth" - Gemeentegoed gelegen Van Campstraat 1A Vaststelling van de huurwaarden - Goedkeuring
38. - Wijkcontract "Navez-Portaels" - Onderhandse aankoop, ten algemenen nutte, van het
goed gelegen d'Anethanstraat, 6-8 - Goedkeuring
39. - Gemeentelijk gelijkvloers gelegen Navezstraat 1 - Huurcontract - Goedkeuring
Wijkcontract
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring :
Wijkcontract Navez-Portaels :
40.
- Operatie 1 C - Afbraak/Heropbouw van woningen gelijkgesteld aan sociale
woningen - Creëren van een ruimte, op het gelijkvloers en de benedenverdieping,
om de mechanische werkplaatsen voor het Kardinaal Mercier Instituut in onder te
brengen
41.
- Operatie 1 F - Afbraak van een oude garage op het gelijkvloers en bouwen van
een gebouw gelijkgesteld aan sociale woningen
42. - Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 5 A.3 - Hernieuwing en wijziging van het wijkhuis
Navez gelegen 43 J.F. Navezstraat - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
43. - Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josafat - Samenstelling van de Wijkcommissie
44. - Wijkcontract Lehon-Kessels - Operatie 4 E - Vernieuwing van de openbare verlichting Goedkeuring

BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN
Integratie en Preventie
45. - Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid - Kandidatuur van
een coördinator voor het gemeentelijk programma voor sociale samenhang
Bibliotheken
46. - Meerjaarlijks plan voor leesontwikkeling - Betoelagingsprogramma 2010 - Overeenkomst

PUNT IN SPOED
UITRUSTING
Aankopen
46/2. - Vrijmaking van de postdiensten - Universele postdiensten - Mandaatovereenkomst
tussen de Gemeente Schaarbeek en de Gemeente Elsene in het kader van een
gezamenlijke opdracht

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
47. - De leegstandbelasting en eventuele verkoop van het herenhuis gelegen aan de Plaskylaan
40 (Verzoek van Mevrouw Bernadette VRIAMONT)
48. - Het vervolg van de test Helmet/Nestor de Tière (Verzoek van de heer Denis
GRIMBERGHS)
49. - De verbindingen in de gemeente door het MIVB (Verzoek van de heer Denis
GRIMBERGHS)
49/2. - De plaatsen van de 4.151 nieuwe betrekkingen in het basisonderwijs in Brussel (Motie van
de heer Bernard CLERFAYT)

MONDELINGE VRAGEN
49/3. - De situatie in de Kersenlaan (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT)
49/4. - Het verkeerslicht voor fietsers aan de Milcampslaan (Vraag van de heer Yvan de
BEAUFFORT)
49/5. - De Terdeltwijk (Vraag van Mevrouw Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL)

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
De Gemeentesecretaris,
(g) Jacques BOUVIER

De Burgemeester wnd,
(g) Cécile JODOGNE

