
 Gemeentebestuur Schaarbeek, 17 mei 2011 
 S C H A A R B E E K  
 
 
 
AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 24 MEI 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 25 MEI 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 26 MEI 2011 om 18.30 uur  over de punten 
hieronder vermeld maar die op 25 mei 2011 niet konden besproken worden 

 
 

OPENBARE VERGADERING  
 
 

 PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN INWONERS  
1. - De politiek in het voordeel van de fiets in Schaarbeek 
2. - Het ophalen van het groen afval door het Agentschap Net Brussel 

  
  
 MOTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 

3. - De ophaling, aan huis, van het groenafval  
  
  
 DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER 
 Belastingen  

4. - Belastingreglement op de commerciële oppervlakten -  Dienstjaren 2011 tot 2015 – 
Wijziging   Dit punt wordt aan de agenda onttrokken 

5. - Bijdrage reglement betreffende de parkeerkaarten -  Wijziging  
  
  
 UITRUSTING 
 Controle  

6. - Kerkfabriek Heilige Suzanna -  Rekeningen 2010 -  Gunstig advies 
  
 Rekeningen 2010 -  Akteneming : 

7. - Feitelijke vereniging "Cercle d'Art du Personnel Communal"     
8. - Vzw "Joyeuses Enfance de Schaerbeek -  JES" 

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

9. - Dienst Onthaal -  Verzending -  Aankoop van een bijkomend element voor de 
omslagvulmachine 

10. - Dienst Infrastructuur -  Gebouwen -  Aankoop van leveringen voor de realisatie 
van bijkomende sanitaire installaties in het SAC 

11. - Dienst Infrastructuur -  Gebouwen -  Aankoop van materialen voor de renovatie 
van de gebouwen gelegen aan de Cambierlaan 2 en bezet door de beweging 
"Pluralistische Scouts en Gidsen van België" 

12. - Dienst Infrastructuur -  Dienst Speciale Technieken -  Aankoop van telefoons 
voor het TCR en het Gemeentehuis 

13. - Dienst Infrastructuur -  Dienst Speciale Technieken -  Klimaat plan -  Aankoop 
van pompen met een variabel debiet  

14. - Dienst Infrastructuur -  Gebouwen en Dienst Speciale Technieken -  Aankoop 
van materiaal  



 
 

15. - Openbaar onderwijs -  Instituut Frans Fischer -  Technologisch centrum -  
Aankoop en plaatsen van videobewaking- en toegangscontrolesystemen 

16. - Openbaar onderwijs -  Instituut Frans Fischer -  Technologisch centrum -  
Aankoop van divers didactisch- en technisch materiaal 

17. - Schaarbeek Netheid & Groene ruimten -  Josafatpark -  Aankoop van stoelen 
voor de kiosk 

18. - Schaarbeek Netheid & Groene ruimten -  Josafatpark -  Aankoop van toestellen 
voor het speelplein Terdelt 

19. - Schaarbeek Netheid & Groene ruimten -  Aankoop van een aanhangwagen type 
VAN voor het vervoer van de 2 trekpaarden  

20. - Bevolking -  Aankoop van 4 printers  
  

21. - Opdracht voor de vaststelling van verzekeringen voor de gemeente Schaarbeek -  Wijze 
van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring 

  
  
 STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Toelagen en Partnership  

22. - Driejaarlijks Investeringsprogramma 2010-2012 -  Driejaarlikse toelage voor de 
ontwikkeling -  Oproep tot projecten 'Rationeel Energieverbruik' in Gebouwen en 
Woningen -  Goedkeuren van de lijst der ontwerpen en de voorrangsvolgorde 

  
 Milieuraadgeving  

23. - Autovrije zondag op 18 september 2011 -  Intern bestuursreglement  
  
  
 ALGEMENE DIENSTEN 
 Juridische zaken  

24. - Verzoek om in rechte op te treden in het geding t/RSZ-PPO  
  
  
 INFRASTRUCTUUR 
 Gebouwen  

25. - School 3 gelegen Rogierlaan 188 -  Vervangen van twee gasstookketels -  Meeruitgave -  
Ter informatie  

26. - Vakantiecentrum te Ittre -  School 5-6, School 10 en Lyceum Emile Max -  Vernieuwing van 
de verwarmingketels -  Meeruitgave  

27. - Atheneum Fernand Blum -  Sectie Roodebeek -  Afbraak en heropbouw van twee 
gemeenschappelijke muren -  Meeruitgave -  Ter informatie  

28. - Wijkhuis gelegen Haachtsesteenweg -  Herstellen van de achtergevel -  Uitvoering van 
aanvullende werken (schilderen van de kroonlijst en van de binnen plafonnering) en 
bijkomende werken (schilderen van de muren van de binnenplaats en het tuintje) -  Ter 
informatie 

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

29. - Kinderdagverblijf 'Petites Etoiles' gelegen Godefroid Guffensstraat 26 -  Werken 
tot asbestverwijdering 

30. - Gemeentehuis -  Beveiliging van de toegangen -  Uitbreiding van het bestaande 
systeem 

31. - Gemeentehuis -  SAC -  Uitbreiding van het beveiligingssysteem  
  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring : 

32. - School 1 gelegen Josafatstraat -  Heropbouw van de sanitaire blokken in de 
lagere school  

33. - Scholengroep Josafat-Bijenkorf -  Versteviging van de vlakke plafonds in 
baksteen en restauratie van de rechte lateien boven de raam- en 
deuropeningen 

  
 Openbare ruimten  

34. - Josafatpark -  Beveiliging van de pergola -  Ter informatie 
  

 



 
 

 Wegen 
35. - Inrichting van de zone 30 "Linthout" afgebakend door de Reyerslaan, de Roodebeeklaan, 

de Notelaarstraat en de gemeentelijke grens gevormd door de Olmstraat, de 
Linthoutstraat en de Vergotestraat -  Meeruitgave -  Goedkeuring  

36. - Vernieuwing van de voetpaden aan de even zijde van de Paul Deschanellaan, tussen de 
Trooststraat en de Armand Steurssquare -  Meeruitgave 

37. - Vernieuwing van de voetpaden aan de oneven zijde van de Paul Deschanellaan, tussen de 
Thiéfry- en Roelandtsstraat -  Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 

  
 Wijkcontracten  
 Wijkcontract Navez-Portaels -  Operatie 4B.4 -  Inrichting van de Portaelstraat door het 

plaatsen van stadmeubilair -  Operatie 4C.1 -  Functionele esthetische formalisering 
van een multimodale ontmoetingsplaats Verboeckhovenplein : 

38. - Aanhangsel aan de overeenkomst -  Bijkomende honoraria -  Goedkeuring   
39. - Studieopdracht -  Leuningen aan de bestaande bruggen -  Ter informatie 

  
 Duurzaam wijkcontract Helmet :  

40. - Aanduiding van een bijkomend lid voor de wijkcommissie -  Goedkeuring  
41. - Driezijdige overeenkomst met de ontwerpers -  Goedkeuring  

  
  
 OPENBAAR ONDERWIJS  

42. - Plaatselijke Paritaire Commissie (PPCO) -  Psycho-Medisch-Sociale Centra (PMSC) -  
Afvaardiging van de inrichtende macht -  Goedkeuring 

  
  
 PUNTEN IN SPOED 
 DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen  

42/2. - Intercommunale van de teraardebestelling -  Aanduiding van een commissielid  
  
  
 INFRASTRUCTUUR 
 Wijkcontract  

42/3. - Wijkcontract Navez-Portaels -  Operatie 5B.3b -  ISP bestrating -  Wijze van gunnen en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie 

  
  
 AGENDA (VERVOLG) 
 PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN  

43. - De gemeentelijke begroting en meer bepaald de invoege treding van de belasting op 
gebouwen (Verzoek van de heer Denis GRIMBERGHS) 

44. - De RPC Schaarbeek (Verzoek van de heer Mohamed EL ARNOUKI) 
44/2. - De situatie van de club RPC betreffende zijn infrastructuur (Verzoek van de heer Jean-

Pierre VAN GORP) 
44/3. - De herinrichting van de terdeltwijk (Verzoek van Mevrouw Laurette ONKELINX) 

  
  
 MONDELINGE VRAGEN  

45. - De kinderdagverblijven (Vraag van de heer Larbi KADDOUR) 
46. - Het wijkcontract "Navez-Portaels" (Vraag van de heer Larbi KADDOUR) 

46/2. - De aangekondigde beveiligingscamera's (Vraag van Mevrouw Clotilde NYSSENS) 
46/3. - De beveiligingscamera's (Vraag van de heer Vincent VANHALEWYN) 
46/4. - Het aanleggen van een Eros Center (Vraag van mevrouw Mahinur OZDEMIR) 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester wnd, 
 In opdracht : 
Jacques BOUVIER Michel DE HERDE 



 


