
 Gemeentebestuur Schaarbeek, 20 september 2011 
 S C H A A R B E E K 
 
 
 
 
 
 

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 28 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 29 SEPTEMBER 2011 om 18.30 uur over 
de punten hieronder vermeld maar die op 28 september 2011 niet konden besproken worden 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

 DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER 
 Belastingen 

1. - Belastingreglement op de parkeerplaatsen -  Dienstjaren 2012 tot 2016 -  Hernieuwing en 
wijziging 

2. - Belastingreglement op de brandstofverdelers geplaatst op de openbare weg of op private 
eigendom langs de openbare weg -  Dienstjaren 2012 tot 2016 -  Hernieuwing en wijziging 

3. - Belastingreglement op de aan-huisbedeling van publiciteitsbladen en –kaarten met 
handelsdoeleinden, alsook van catalogi en dagbladen welke publiciteit met 
handelsoogmerk bevatten -  Dienstjaren 2012 tot 2016 -  hernieuwing en wijziging  

4. - Staangeld op markten en rommelmarkten en retributiereglement op het leuren -  
Dienstjaren 2012 tot 2016 -  Hernieuwing 

  
  
 UITRUSTING 
 Controle 

5. - Ocmw -  Begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2011 -  Goedkeuring  
  
 Aankopen 
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter informatie : 

6. - Infrastructuur -  Wegen -  Levering, plaatsing en installatie van 6 verzinkbare palen 
op divers plaatsen in de gemeente 

7. - Infrastructuur -  Gebouwen -  Aankoop van diverse uitrustingen voor hoogwerk 
(steigers, overlopen, …)  

8. - Openbaar onderwijs -  Psycho-Medisch-Sociale centra -  Aankoop van spelletjes 
en psycho educatieve testen 

9. - Sportdienst -  Aankoop van sportuitrustingsmateriaal voor de sportzaal van de 
Crossing en voor de sportzaal gelegen Koninklijke Sint-Mariastraat  

  
10. - Gemeentelijk wagenpark -  Aankoop van een vrachtwagen uitgerust met een antigraffiti 

machine -  Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring  
  
  
 HUMAN RESOURCES 

11. - Onthaal van jongeren uit het alternatief onderwijs -  Overeenkomst 2011-2012 met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest -  Goedkeuring 

 



 
 

12. - Administratief statuut -  Wijzigingen aan de reglementen betreffende de verloven en de 
disponibiliteit -  Goedkeuring  

  
  
 INFRASTRUCTUUR 
 Gebouwen 

13. - Complex Tamines -  Herstellen van het verwarmingssysteem op gas van de tennishallen 
nr. 1-2-3 

14. - Wahis plein -  Inrichting van twee sportvelden in kunstgras -  Meeruitgave -  Ter informatie  
15. - Optima site -  Grote Bosstraat 78 -  Inrichting van lokalen -  Bijkomende werken -  

Goedkeuring 
16. - Technisch Centrum Rodenbach -  Inrichting en isolatie van de eerste en tweede verdieping 

-  Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring  
  
 Openbare ruimten 

17. - Technisch Centrum Rodenbach -  Studie tot bodemonderzoek -  Opdracht door 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

  
 Stadsrenovatie 

18. - Wijkcontract Navez-Portaels -  Energieprestatie Certificaten voor de gebouwen 
Portaelsstraat 3-5-7 -  Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  
Ter informatie  

19. - "Vierhoek" ontwerp van de nv Infrabel -  Reglement tot vaststelling van de 
toekenningsmodaliteiten van een uitkering aan de huurder van de gebouwen gelegen 
Vooruitgangstraat 214-270 -  Wijziging    

  
  
 SPECIFIEKE DIENSTEN AAN DE BEVOLKING 
 Jeugd en Sport 

20. - Toekennen van een toelage voor het dienstjaar 2011 aan sportverenigingen -  
Goedkeuring  

21. - Toekennen van een toelage voor het dienstjaar 2011 aan jeugdverenigingen -  
Goedkeuring 

  
  
 AGENDA (VERVOLG)  
 PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN  

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

23. - Het begin van het schooljaar in Schaarbeek (Verzoek van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester wnd, 
(g) Jacques BOUVIER (g) Cécile JODOGNE 
 
 


