
 Gemeentebestuur Schaarbeek, 23 november 2010 
 S C H A A R B E E K  
 
 
 
AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 30 NOVEMBER 2010 
 
 

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 1 DECEMBER 2010 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 2 DECEMBER 2010 om 18.30 uur  over de 
punten hieronder vermeld maar die op 1 december 2010 niet konden besproken worden 

 
 

OPENBARE VERGADERING  
 
 

 DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER 
 Belastingen  

1. - Reglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en 
administratieve stukken -  Wijziging -  Goedkeuring 

  
  
 UITRUSTING 
 Begroting  

2. - Begroting 2011 -  Voorlopige twaalfden voor het eerste trimester 2011 -  Goedkeuring 
  

3. - Halfjaarlijks verslag van het Fonds "Schaarbeek B23" opgesteld door AXA op 30.06.2010 -  
Ter informatie  

4. - Bijzondere toelage aan de gemeenten ter vervulling van een opdracht van gemeentelijk 
belang -  Tegemoetkoming van de gemeente in de sociale opdrachten van de Brusselse 
openbare ziekenhuizen  

  
 Controle  

5. - Ocmw -  Begroting 2011 -  Drie voorlopige twaalfden -  Goedkeuring  
6. - Aanhangsels aan de overeenkomsten afgesloten in verband met het Strategisch 

Veiligheid- en Preventieplan -  Goedkeuring 
  
 Kerkfabriek van de Goddelijke Verlosser : 

7. - Budgettaire wijziging voor 2010 -  Gunstig advies 
8. - Begroting voor het dienstjaar 2011 -  Gunstig advies 

  
9. - Kerkfabriek Sint Elisabeth -  Begroting 2011 -  Gunstig advies  

10. - Kerkfabriek Sint Aleydis -  Begroting 2011 -  Gunstig advies  
11. - Kerkfabriek Sint Suzanne -  Begroting 2011 -  Gunstig advies  
12. - Kerkfabriek Sint Elisabeth -  Begroting 2011 -  Gunstig advies Dit punt wordt aan de 

agenda onttrokken 
  

13. - Vzw "Racing Club de Schaerbeek" -  Rekeningen 2008 en 2009 -  Akteneming 
  

 



 
 Rekeningen 2009 -  Akteneming :  

14. - vzw "A.S. Schaerbeek" 
15. - vzw "CreActions" 
16. - vzw "Les Amis d'Aladdin" 
17. - vzw "Racing Personnel Communal de Schaerbeek" 
18. - vzw "Sport Schaerbeekois" 

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

19. - Gemeentelijke Drukkerij -  Aankoop van machines en diverse uitrustingen : 
vouwmachine, densitometer en lijmmachine  

20. - Netheidscontract -  Schaarbeek Netheid & Groene Ruimten -  Aankoop van divers 
uitrustingsmateriaal, veegkarren en straatvuilbakken  

21. - Netheidscontract -  Schaarbeek Netheid & Groene Ruimten -  Aankoop van divers 
meubilair  

22. - Schaarbeek Netheid & Groene Ruimten -  Eco-inzameling met bespannen paarden 
-  Aankoop van 2 trekpaarden  

23. - Schaarbeek Netheid & Groene Ruimten -  Eco-inzameling met bespannen paarden 
-  Aankoop van voertuigen voor bespannen paarden, tuigen voor trekpaarden en 
ruiteruitrustingen   

24. - Aankoop en plaatsen van betaalterminals voor diverse gemeentelijke diensten  
25. - Gemeentelijk Informatica Programma -  Virtualisatie van de werkposten -  Studie en 

ontvouwing van een proeffase  
26. - Uitrusting -  Aankoop van kantoormeubilair en materialen voor diverse 

gemeentelijke diensten  
27. - Dienst Infrastructuur -  Wegen -  Aankoop van diverse gereedschappen  
28. - Dienst Infrastructuur -  Gebouwen -  Dienst Speciale Technieken -  Aankoop van 

veiligheidsmateriaal, brandwerende deuren en noodverlichtingen voor diverse 
scholen en het TCR  

29. - Stedenbouw en Leefmilieu -  Verzameling van gegevens en documentatie over de 
stedelijke gemeentelijke databases  

30. - Fonds voor het Groot Stedenbeleid -  Website -  Plaatsen van een virtueel beambte 
die de burgers begeleid in zijn stappen  

31. - Fonds voor het Groot Stedenbeleid -  Vrouwenhuis van Schaarbeek -  Aankoop van 
divers uitrustingsmateriaal, audiovisueel materiaal en boeken  

32. - Stedelijk Preventieprogramma -  Aankoop van kantoormeubilair, audiovisueel 
materiaal en divers uitrustingsmateriaal 

33. - Openbaar onderwijs -  Aankoop van zonneblinden en overgordijnen voor het lager- 
en secundair onderwijs  

34. - Onderhoud -  Aankoop van uitrustingsmateriaal, vuilbakken voor het selectief 
sorteren en diverse onderhoudsproducten voor de scholen  

35. - Gebouwen -  Speciale technieken -  Aankoop van loodgieter-, verwarming-, 
verluchting- en elektriciteitmaterialen voor het vernieuwen van de lokalen 
bestemd voor het PMS-centrum 

  
  
 STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Stedelijk Preventieprogramma  

36. - Overeenkomst 2010 tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de 
gemeente -  Bijkomend contingent -  Goedkeuring  

37. - Overeenkomst 2010 tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de 
gemeente -  Bijkomend contingent 90 -  Goedkeuring 

38. - Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw "Bruxelles Accueil" -  Sociale Tolkdienst 
handelend over de tolkdiensten in kader van de dienst psychosociaal onthaal -  
Goedkeuring  

  
 



 
 Mobiliteit  

39. - Studieopdracht betreffende de geschiktheid en uitvoerbaarheid van het bouwen van een of 
meerdere ondergrondse parkings op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek -  
Ter informatie  

40. - Mobiliteitscontract Politie -  Verlenging voor het jaar 2011 
  
  
 HUMAN RESOURCES 

41. - Algemeen reglement voor de vorming van het personeel -  Goedkeuring  
  
  
 INFRASTRUCTUUR 

42. - Toekennen van een toelage aan de vzw SADBr -  Goedkeuring 
  
 Gebouwen  

43. - Gemeentegebouw gelegen Stephensonstraat 78-84 -  Studie betreffende de renovatie- en 
verbouwingswerken -  Meeruitgave -  Ter informatie  

44. - Complexe Tamines gelegen Stephensonstraat 78-84 -  Inrichtingswerken aan de 
verwarming- en verluchtinginstallaties -  Meeruitgave -  Goedkeuring  

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

45. - School 2 gelegen Quinauxstraat 32 -  Beveiligingswerken  
46. - Optima -  School "de la Vallée" gelegen Grote Bosstraat 78 -  Behandeling, tegen 

het vocht, van de ondergrondse muren  
47. - Beveiliging van het Rasquinetpark en de woningen -  Ontwerpen van een poort aan 

de ingang van de Josaphatstraat 115 
48. - Gemeentehuis -  Architectenstudie teneinde de lokaken in het achterste gedeelte 

van het gelijkvloers van het gebouw her in te richten.  
49. - Wahisplein -  Inrichting van 2 sportvelden in synthetisch gras -  Afleiding van de 

bevoorrading van stadswater  
50. - Verwezenlijking van een kadaster inzake de uitbreiding van de gemeentelijke 

scholen te Schaarbeek  
51. - Vernieuwing van het dak van een klein gebouw gelegen op de site van de 

gemeentelijke serres in het Josafatpark  
52. - Inrichten van paardenboxen voor trekpaarden in een technische loods gelegen 

nabij de serres van het Josafatpark  
53. - Complex VI-Tamines gelegen Stephensonstraat 78-84 -  Inrichten van de multisport 

infrastructuur 
54. - Lyceum Emile Max -  Afdeling Dailly -  Warmte isolatie van de dakhellingen 

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

55. - Félix Marchal-, Charbo- en Léon Mahillonlaan -  Werken tot het afhakken van 
bomen en het verwijderen van boomstronken -  Opruimen van de gronden 

56. - Studieopdracht voor gerichte signaletiek bestemd om de voetgangers te gidsen in 
de openbare ruimtes te Schaarbeek  

57. - Studie met het oog op de karakterisering van de uit te graven gronden, in het kader 
van de heraanleg van het Ardense Jagersplein  

  
 Wijkcontracten  
 Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Goedkeuring :  

58. - Navez-Portaels -  Operatie 1.D. -  Bouwen van een passief gebouw met 
woongelegenheden gelijkgesteld aan sociale woningen op de hoek van de Navez- 
en de Portaelsstraat -  Studieopdracht Dit punt wordt aan de agenda 
onttrokken  

59. - Navez-Portaels -  Operatie 1.E. -  Bouwen van een passief gebouw met 
woongelegenheden gelijkgesteld aan sociale woningen op de hoek van de Navez- 
(111) en de d'Anethanstraat -  Studieopdracht Dit punt wordt aan de agenda 
onttrokken  

 



 
  
 Planificering  

60. - Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening -  Verwezenlijking van een verklarende 
brochure -  Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden -  Ter 
informatie Dit punt wordt aan de agenda onttrokken  

  
  
 BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN 
 Kinderjaren  

61. - Actieplan voor de Opvang tijdens de Vrije Tijd 2010-2011 -  Ter informatie 
  
 Economie en Tewerkstelling  

62. - Atrium -  Verlenging van de Partnership overeenkomsten -  Goedkeuring 
  
 Integratie en Preventie  

63. - Programma voor Sociale Samenhang 2011-2015 -  Ontwerp tot verdeling met het oog op 
de gemeentelijke overeenkomst 2011-2015 -  Goedkeuring 

  
  
 AGENDA (VERVOLG)  
 PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN  

64. - De werken en inrichtingen aan het Meiserplein (Verzoek van de heer Denis 
GRIMBERGHS) 

64/2. - De para-gemeentelijke verenigingen (Verzoek van de heer Mohamed EL ARNOUKI) 
  
  
 MONDELINGE VRAAG  

65. - Het feest Aid El Adha (Vraag van de heer Larbi KADDOUR) 
65/2. - De stakingen binnen het gemeentebestuur (Vraag van de heer Eddy COURTHEOUX) 
65/3. - De Internationale Dag tegen het geweld op Vrouwen (Vraag van Mevrouw Colienne 

LEJEUNE de SCHIERVEL) 
65/4. - De balans van de Plaatselijke Agenda 21 (Vraag van Mevrouw Mahinur OZDEMIR) 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

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


