
 Gemeentebestuur Schaarbeek, 30 augustus 2011 
 S C H A A R B E E K  
 
 
AGENDA GECOÖRDINEERD OP 6 SEPTEMBER 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 7 SEPTEMBER 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 8 SEPTEMBER 2011 om 18.30 uur  over 
de punten hieronder vermeld maar die op 7 september 2011 niet konden besproken worden 

 
 

OPENBARE VERGADERING  
 

 STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
1. - Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GOP) -  Lokale Agenda 21 (LA 21) -  Aanneming 

  
  
 DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER  
 Belastingen  

2. - Belastingreglement op de gebouwen of gedeelten van gebouwen genoemd 'carrées' -  
Dienstjaren 2011 tot 2015 -  Invoering 

3. - Belastingreglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van 
getuigschriften en administratieve stukken -  Wijziging  

  
  
 UITRUSTING 
 Controle  
 Rekeningen 2010 -  Akteneming :  

4. - Vzw "Atelier des Petits Pas -  APP" 
5. - Vzw "Atout Couleur" 
6. - Vzw "Commission de l'Environnement de Bruxelles et Environs -  CEBE" 
7. - Vzw "Créactions" 
8. - Vzw "Enfants & Compagnie" 
9. - Vzw "Jeunes Schaerbeekois au Travail -  JST" 

10. - Vzw "Ludocontact" 
11. - Vzw "Maison de l'Emploi de Schaerbeek" 
12. - Vzw "Réseau Coordination Enfance -  RCE" 
13. - Vzw "Schaerbeek Action>Emploi -  SAE" 
14. - Vzw "Sport Schaerbeekois" 

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

15. - Instrumentale muziekacademie van Schaarbeek -  Gemeentehuis -  Aankoop van 
3 rechte piano's en 1 vleugelpiano  

16. - Gebouwen -  Bijzondere technieken -  Aankoop van bouwmateriaal, ijzerwaren, 
schilder- dak- en verwarmingsmateriaal, vloerbekleding en elektriciteitsmateriaal 
voor de vernieuwingswerken op het 4de en 6 e verdieping van het TCR 

17. - Franstalige bibliotheek Sésame -  Aankoop van complementaire meubilering 
18. - Gemeentelijk wagenpark -  Aankoop va drie gemengde voertuigen  

 



 
19. - Begraafplaats van Schaarbeek -  Aankoop van een compacte dumper, 

uitrustingsmateriaal en diverse uitrustingen 
20. - Noord-Zuid samenwerking -  Aankoop van informatica, reproductie en projectie 

materiaal voor de gemeente Al-Hoceima (Marokko) 
21. - Departement Human Resources -  Aankoop van twee prikklokken met installatie, 

aansluiting en configuratie van de software  
22. - Etoile du Nord -  Kinderdagverblijf & Kinderopvang -  Aankoop van 

kinderverzorgingmateriaal en speelgoed 
23. - Etoile du Nord -  Kinderdagverblijf & Kinderopvang -  Aankoop van apparatuur, 

meubilair en diverse materialen 
24. - Gemeentelijke garage -  Aankoop van een zoutstrooier 
25. - Gemeentelijke garage -  Aankoop van materiaal 
26. - Infrastructuur -  Gebouwen -  Aankoop van feestmateriaal  
27. - Infrastructuur -  Landmeter en Wegen -  Aankoop van twee plotters  
28. - Openbaar onderwijs -  Schoolinstellingen -  Aankoop van schoolmeubilair voor 

kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen en PGS 
29. - Openbaar onderwijs -  Schoolinstellingen -  Aankoop van kantoormeubilair, 

huishoudapparatuur en uitrustingsmateriaal  
30. - Openbaar onderwijs -  Instituut Frans Fischer -  Kapsalon -  Aankoop van meubilair 

en divers materiaal  
31. - Openbaar onderwijs -  Herstelling, onderhoud en vernieuwing van turntoestellen in 

divers gemeentescholen  
32. - Gemeentelijk Informatica programma -  Virtualisatie van de werkposten  
33. - Gemeentelijk Informatica programma -  Aankoop van divers materiaal (Hardware) 
34. - Gemeentelijk Informatica Programma -  Aankoop van netwerk materiaal 
35. - Schaarbeek Netheid & Groene ruimtes -  Aankoop van twee bespanningswagens 

voor ezels en trekpaarden  
36. - Schaarbeek Netheid & Groene ruimtes -  Vernieuwing van tuinbouwmateriaal, van 

toestellen voor speelpleinen en diverse bloembakken  
37. - Schaarbeek Netheid & Groene ruimtes -  Aankoop van twee elektrische stofzuigers 

voor stedelijk afval en reserveonderdelen voor een stofzuiger met thermische 
motor  

38. - Sportdienst -  Aankoop en plaatsing van beveiligingsmateriaal voor de sportzaal 
gelegen Koninklijke Sint Mariastraat 92-94 te Schaarbeek 

39. - Sportdienst -  Aankoop van uitrustingsmateriaal en gereedschap voor het 
onderhoud van de sportinfrastructuur  

40. - Dienst Onderhoud en Centraal magazijn -  Aankoop van divers materiaal 
41. - Bijzondere diensten -  Gemeentelijke Nederlandstalige basisschool "De Kattepoel" 

-  Aankoop van bureau- en schoolmeubilair en divers basis- en 
uitrustingsmateriaal  

  
  
 STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Programma voor Stadspreventie  

42. - Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de 'Centre Local de Promotion de la 
Santé Bruxelles' houdende een systematische steun te bieden in kader van de sociale 
samenhangontwerpen in de wijk Aarschot/Brabant -  Goedkeuring  

43. - Overeenkomsten tussen de vzw TRANSIT en de gemeente Schaarbeek voor het jaar 2011 
-  Goedkeuring  

44. - Overeenkomst tussen de vzw "Le Club des Petits Débrouillards" en de gemeente 
Schaarbeek betreffende de coördinatie van de Vogler ruimte -  Aanhangsel -  
Goedkeuring 

  
 Personeel belast met het omkaderen van personen die het onderwerp uitmaken van 

Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) :   
45. - Overeenkomst 2010 tussen de Federale overheidsdienst Justitie en de gemeente 

Schaarbeek -  Goedkeuring  
46. - Overeenkomst 2011 tussen de Federale overheidsdienst Justitie en de gemeente 

Schaarbeek -  Goedkeuring  
  
 Toelagen en Partnerships  

47. - Fonds voor het Groot Steden beleid -  Overeenkomst voor het 2de semester 2011 
  
  



  
 ALGEMENE DIENSTEN 
 Juridische Zaken  

48. - Gemeenten Schaarbeek en Etterbeek t/Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  Intrekking -  
Besluit van de Brusselse Regering betreffende de toekenning van de vergunning voor het 
verhuur systeem van automatische fietsen  

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

49. - Begraafplaats van Schaarbeek gelegen Everestraat 4 -  Vervanging van de 
stookruimte en de warm water verdeling via zonnepanelen  

50. - School 13 gelegen Roodebeeklaan 103 -  Vernieuwing van het rioolnetwerk van 
des speelplaatsen 

51. - Sint-Suzannakerk -  Restauratie van de gevels, de glasramen en de daken 
52. - Instituut Frans Fischer -  Plaatsen van een elektrische koffer voor de regeling van 

twee warm waterketels  
53. - Gemeentegebouw gelegen Stephensonstraat 78-84 -  Renovatie- en 

transformatiewerken -  Bijkomende werken   Dit punt wordt aan de agenda 
onttrokken 

54. - Gemeentegebouw gelegen Stephensonstraat 78-84 -  Renovatie- en 
transformatiewerken -  Zuiveringsstudie     

55. - Gemeentehuis -  Aankoop van informaticamateriaal voor het besturen van het 
vergaderingssysteem in de gemeenteraadszaal 

56. - Gemeentehuis -  Beveiliging van het lokaal waar zich de informatica servers 
bevinden 

  
57. - Site Optima gelegen Grote Bosstraat 78-80 -  Inrichting van de binnenplaats en van de 

begaanbare toegangsweg -  Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring  

58. - Chazal school -  Veranderingswerken aan het oud gebouw om de normen voor lage 
energiekosten te bekomen -  Meeruitgave -  Goedkeuring   Dit punt wordt aan de 
agenda onttrokken  

59. - Wijkhuis gelegen Haachtsesteenweg 535 -  Vernieuwing van de achter gevel -  Afrekening 
van de onderneming  

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

60. - Josafatpark -  Restauratie van het standbeeld "Eugène Canneel" 
61. - Josafatpark -  Plaatsen van een omheining rondom twee tere grasperken -  

Chazalschool -  Plaatsen van een omheining rond de school  
62.  - Plaatsen van feestverlichting in 2011 

  
 Wegen 

63. - Ontwerp voor de inrichting van de Terdeltwijk in een woonwijk -  Studie van de 
doorlatendheid van de bodem -  Stuiedieopdracht  

  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring : 

64. - Vernieuwing van de voetpaden, aan de pare kant, in de Paul Deschanellaan, 
tussen de Van Hamméestraat en de Emile Duployésquare 

65. - Herinrichting van de Milcampslaan 
66. - Herinrichting van de Godefroid Guffensstraat, pare kant 

  
  
 Stadsrenovatie  

67. - Nieuw duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josafat -  Bijkomende studie -  Akteneming  
  
 Vastgoedbeheer  

68. - Wijkcontract "Lehon-Kessels" -  Gemeentelijk pand gelegen Brichaustraat 2 -  
Muurovername ten algemenen nutte van nr. 89 Paleizenstraat 

69. - Wijkcontract "Navez-Portaels" -  Gemeentelijke goederen gelegen Portaelsstraat 3-7 -  
Luik 2 -  Onderhandse verkoop aan de samenwerkende vennootschap 'Livingstones' -  
Vrijstelling tot ambtshalve inschrijving voor de akteondertekening  



70. - Wijkcontract "Navez-Portaels" -  Aankoop ten algemenen nutte van het pand gelegen 
d'Anethanstraat 6-8 -  Verbetering van de kadastrale oppervlakte 

71. - Muurovername ten algemenen nutte van nr. 54 en nr. 64 François Bossaertsstraat 
72. - Diensten van de Gemeenschapswachters -  Huurovereenkomst voor het lokaal gelegen op 

het gelijkvloers aan de Prinses Elisabethlaan 45-47  
  
 Wijkcontracten  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie :  

73. - Wijkcontract Helmet -  Operatie EP 6 -  Vervanging van de feestverlichting 
Helmetsesteenweg en Richard Vandeveldestraat 

74. - Wijkcontract Lehon-Kessels -  Operatie 1H -  Afbraak/Bouw van een hoekgebouw 
gelegen Posstraat 200 in een eengezinswoning gelijkgesteld aan sociale woning 

  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring : 

75. - Wijkcontract Navez-Portaels -  Operatie 1C -  Afbraak/Bouw van woningen 
gelijkgesteld aan sociale woningen -  Creëren van een ruimte om de 
mechanische werkplaatsen van het Technisch Instituut Kardinaal Mercier in onder 
te brengen op het gelijkvloers en benedenverdieping  

76. - Wijkcontract Navez-Portaels -  Operatie 1F -  Afbraak van een oude garage op het 
gelijkvloers -  Bouwen van woningen gelijkgesteld aan sociale woningen 

  
77. - Wijkcontract Navez-Portaels -  Operatie 5A.3 -  hernieuwing en wijziging aan het wijkhuis 

Navez gelegen J. F. Navezstraat 43 -  Meeruitgave 
78. - Duurzaam wijkcontract Helmet -  Drieledige overeenkomst met een ontwerp operator -  

Goedkeuring 
  
  
 BIJZONDER GEMEENTEDIENSTEN  
 Integratie en Preventie  

79. - Partnershipovereenkomst met de sociale kruidenierszaak "Les Capucines"  
  
 PUNTEN IN SPOED 
 INFRASTRUCTUUR 
 Gebouwen  

79/2. - Divers gemeentegebouwen -  Onderhoud van de raamwerken -  Stockverkoop -  Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie : 

  
  
 AGENDA (VERVOLG) 
 PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN  

80. - De herwaardering van de vrijwilligers in het associatief kader ter gelegenheid van het 
europees jaar van de vrijwilligers (Motie van de heer Denis GRIMBERGHS)   

81. - Het luchtverkeer tijdens deze zomer (Verzoek van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
82. - De situatie van de Dexia Bank en de Gemeentelijke Holding (Verzoek van de heer Yvan de 

BEAUFFORT) 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

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


