Gemeentebestuur

Schaarbeek, 14 juni 2011

SCHAARBEEK

AGENDA GECOÖRDONEERD OP 21 JUNI 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 22 JUNI 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 23 JUNI 2011 om 18.30 uur over de punten
hieronder vermeld maar die op 22 juni 2011 niet konden besproken worden

OPENBARE VERGADERING

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. - Ontslag van Mevrouw Anne-Marie VANHAUWAERT uit haar functies van
gemeenteraadslid - Onderzoek der geloofsbrieven en aanstelling van de heer Paul VAN
GOETHEM

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
2. - Belastingreglement op de commerciële oppervlakten - Dienstjaren 2011 tot 2015 Wijziging

UITRUSTING
Begroting
3. - Begroting 2011 - Gewone- en Buitengewone diensten - Budgettaire wijzigingen nr. 1 en 2
- Goedkeuring
Controle
4. - Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de Kerkfabriek Sint
Servatius betreffende het onderhoud van de tuin die de kerk omringt - Goedkeuring

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aanhangsel aan de overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en - de vzw "Cultureel Centrum van Schaarbeek" - Goedkeuring
- de vzw "Espace P" - Goedkeuring
- de vzw "Le Club des Petits Débrouillards de la Région Bruxelloise" - Goedkeuring
- de vzw "Sport Schaerbeekois" - Goedkeuring
- de vzw "Travail de Rue à Schaerbeek - TRS" - Goedkeuring
- de Politiezone 5344 - Plaatselijke bemiddelaar

11.
12.
13.

Rekeningen 2010 - Akteneming :
- vzw "Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale - ASIS"
- vzw "Maison Autrique"
- vzw "Schaerbeek Information"

Aankopen
14. - Schaarbeek Netheid en Groene Ruimten - Josafatpark - Aankoop van materiaal,
uitrusting en meubilair voor de Pergola - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
15. - Openbaar onderwijs - Instituut Frans Fischer - Toekomstig Technologisch Centrum Aankoop van industriële automaten - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Stedelijk Preventie Programma
Overeenkomst 2011 af te sluiten tussen de gemeente Schaarbeek en de :
16.
- vzw "Sport Schaerbeekois" - Goedkeuring
17.
- vzw "Le Club des Petites Débrouillards" betreffende de coördinatie van de Vogler
ruimte - Goedkeuring
18.
- vzw "T.R.S." - Goedkeuring
de

19. - Gemeenschapswachten - Verlenging, voor een 2 periode van 6 maanden, van het
Bijkomend Contingent en van het Bijkomend Contingent 90 FTE tussen de Federale
Openbare Dienst Binnenlandse Zaken en de gemeente - Goedkeuring
20. - Gemeentelijk reglement betreffende de prostitutie aan de ramen samengesteld uit een
politiereglement en een stedenbouwkundig reglement - Aanneming

HUMAN RESOURCES
21. - Wijziging van de personeelsformatie voor de kabinetten van de Burgemeester en van de
Schepenen - Kabinet van de Burgemeester
22. - Wijziging van de personeelsformatie

INFRASTRUCTUUR
Gebouwen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
23.
- Wahisplein - Inrichten van 2 sportvelden in synthetisch gras - Versterken van de
elektriciteitsteller
24.
- SAC, Haachtsesteenweg 226 - Plaatsen van thermostatische kleppen

25.
26.
27.

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring :
- Beveiliging van de sociale woningen - Programma 2011 - Inrichten van een sluis
aan de ingang van het gebouw gelegen 115 Josafatstraat
- De Lalaing-mast aan het kruipunt van de Voltaire- en Azaléalaan - Herstelling
- Chazal stadion - Vervanging van het synthetisch bekleding van het voetbalveld

28. - Hernieuwing van het regelsysteem in acht gemeentelijke gebouwen - Toekenning van de
opdracht - Goedkeuring van de begrotingsboeking
29. - Gemeentehuis - Inrichting van de zolder - Bijkomende werken - ter informatie
30. - Gemeentegebouw gelegen Stephensonstraat 78-84 - Renovatie- en transformatiewerken Bijkomende werken - Ter informatie Dit punt wordt aan de agenda onttrokken
Wegen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
31.
- Creëren van gemeentelijke fietspaden
32.
- Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten
Stadsrenovatie
33. - Vernieuwing van een gebouw gelegen Josafatstraat 312 - Studieopdracht - Wijze van
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie

Vastgoedbeheer
34. - Seniorie Victor Hugo - Opzegging van het opstalrecht toegezegd aan het gemeentekrediet
van België (DEXIA) - Inroepen van het algemeen nut voor alles operaties die worden
geleid in het dossier
35. - Gemeentelijk pand gelegen Paleizenstraat 153 - huurcontract met "La Lustrerie"
36. - Gemeentelijk pand gelegen Prinses Elisabethlaan 48 - Bezettingsovereenkomst ten
tijdelijke titel met de vzw "Hackerspace Brussel"
Wijkcontracten
Wijkcontract Helmet - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden Goedkeuring :
37.
- Operatie IM 1 - Vernieuwing van twee halve voetstukken aan de gebouwen
gelegen Apollo square voor het creëren van gemeenschapslokalen en een
gemeenschappelijke plaats voor activiteiten van senioren
- Operatie EP 2 - Inrichting van de Apollo square in een groene ruimte en een
recreatieruimte van ongeveer 4.500 m²
38.

SPECIFIEKE DIENSTEN AAN DE BEVOLKING
Kinderjaren
39. - Toekennen van een toelage aan verenigingen actief op het vlak van Kinderjaren Dienstjaar 2011 - Goedkeuring
40. - Toekennen van een toelage aan verenigingen actief op het vlak van Vroege Kinderjaren Dienstjaar 2011 - Goedkeuring
Economie - Tewerkstelling
41. - Overeenkomsten Atrium-Brabant-Helmet - Dienstjaar 2011 - Verlenging
Nederlandstalige Cultuur - Nederlandstalig onderwijs
42. - Nederlandstalige school - Toetreding tot de scholengroep Groot-bos-aan-Zee - Ter
informatie

DRINGENDE PUNTEN
INFRASTRUCTUUR
Gebouwen
42/2. - Wijkhuis gelegen Dupontstraat 58 - Renovatie - Plaatsen van gaststeller - Aanduiding
van de aannemer - Ter informatie

SPECIFIEKE DIENSTEN AAN DE BEVOLKING
Nederlandstalige Cultuur - Nederlandstalig onderwijs
42/3. - Nederlandstalige school - Gebruiksovereenkomst tussen de Kattepoel en de gemeente
Schaarbeek voor het inrichting van het Gemeentelijk Nederlandstalig Onderwijs in de
Kattepoel gelegen Rogierlaan 214 - Goedkeuring
42/4. - Nederlandstalige school - Subsidieovereenkomst tussen het Vlaams
Gemeenschapscentrum en de gemeente Schaarbeek voor de aanpassing, de uitrusting
en het gebruik van de Kattepoel gelegen Rogierlaan 214 teneinde er het Nederlandstalig
Onderwijs in te richten - Goedkeuring

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
43. - De vzw "Territoires de la Mémoire" (Motie van de heer Bernard CLERFAYT)
44. - De herwaardering van de vrijwilligers in het associatief kader ter gelegenheid van het
europees jaar van de vrijwilligers (Motie van de heer Denis GRIMBERGHS) Dit punt
wordt uitgesteld
45. - De tweetaligheid van Schaarbeek Info (Verzoek van mevrouw Bernadette VRIAMONT)

MONDELINGE VRAGEN
46. - De toestand van de basketball club RPC Schaarbeek (Vraag van de heer Jean-Pierre VAN
GORP)
47. - De mogelijke sluiting van de loketten aan het station van Schaarbeek (Vraag van de heer
Vincent VANHALEWYN)
47/2. - De preventieve campagne tegen de hittegolf (Vraag van de heer Larbi KADDOUR)

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

De Burgemeester wnd,
(g) Cécile JODOGNE

