Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 15/10/2013

SCHAARBEEK

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 23 OKTOBER 2013 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 24 OKTOBER 2013 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 23 oktober 2013 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
1. Eeuwfeest van het Atheneum Fernand Blum
GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. Volmachten tot medeondertekening van de Gemeentesecretaris- Ter informatie
3. INTERFIN - Wijziging van de statuten - Goedkeuring
4. SIBELGA - Wijziging van de statuten - Goedkeuring
UITRUSTING
Begroting
5. Begroting 2013 - Gewone begrotingswijziging nr 3 en buitengewone begrotingswijziging nr 4
GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
6. Belasting op de niet bebouwde gronden gelegen aan de openbare weg die voldoende is uitgerust Dienstjaren 2010 tot 2014 - Hernieuwing en wijziging
7. Belasting op het ter beschikking stellen en de verhuur van kamers en appartementen - Dienstjaren
2014 tot 2018 – Nieuw reglement
8. Belasting op de andere dan hoofdverblijven - Dienstjaren 2014 tot 2018 – Hernieuwing en
Wijziging

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

UITRUSTING
Controle
VZW Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Overeenkomst - Goedkeuring
VZW Neptunium - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Schaerbeek La Dynamique - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen
Kerkfabriek van Sint Servatius – Begrotingswijziging van 2013- Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Sint Albertus – Begroting van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Epifanie – Begroting van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Heilige Familie – Begroting van 2014- Gunstig adviseren
Aankopen
Infrastructuur - Gebouwen & Speciale technieken - School 6 - Aankoop van materiaal voor de
verbouwingswerken van de binnenplaats (Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone
begroting) - Ter informatie
Franstalige bibliotheek - Aankoop van informaticamateriaal voor de automatisering en het beheer
van de uitleningen (RFID) bij het CIBG en bij de vzw GIAL - Gunningswijze en vastlegging van de
voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
DSD - Organisatie van een uitdaging energie in de gemeentescholen van Schaarbeek Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie
Speciale Technieken - Vervanging van de waterontharder in het gemeentehuis - Gunningswijze en
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie .

21. Openbaar Onderwijs - Frans Fischer Instituut - Modernisering met kwalitatief pedagogische
uitrusting - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie
22. Openbaar Onderwijs - Aankoop van turnmateriaal voor de scholen. - Gunningswijze en vastlegging
van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie
23. Openbaar Onderwijs - Aankoop van meubilair en divers uitrustingsmateriaal voor de scholen en de
PMS en PSE centra - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter
Informatie.

ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
24. Ged. t/ R.S.Z.-P.P.O. (tegenpartij) - Verzoek, bij brief van 28/01/2011, de werkgeversbijdrage te
regelen op de maaltijdcheques verleend aan de contractuele agenten van 1 oktober 2007, om de
reden van het verlenen van maaltijdcheques vanaf 1 april 2003, (vermeend) ter vervanging van
de eindejaarspremie - Vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel (7de k.) (ongunstig) - Hoger
beroep
Technisch vastgoedbeheer
25. Wijkcontract "Navez-Portaels" - Muurovername, ten algemenen nutte, van nr 50, Prinses
Elisabethlaan

26.
27.
28.

29.
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HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
Toekenning van een levensduurtepremie aan de personeelsleden woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013 Goedkeuring
Franstalige bibliotheken - Oprichting van een betrekking van administratief assistent in een
specifieke tijdelijke personeelsformatie
Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco's Personeelsformatie - Afschaffing van de
tijdelijke personeelsformaties "Strategisch Veiligheid- en Preventieplan" (SVPP), "Lokaal Plan voor
Preventie en Buurten" (LPPB) en "Fonds Europese Toppen" (FET) - Oprichting van een unieke
tijdelijke personeelsformatie "Stedelijk Preventieplan" (SPP) - Goedkeuring
Wijziging van de tijdelijke specifieke personeelsformatie "Fonds voor Groot Stedenbeleid" Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Plaatsing van gasdetectoren in verschillende gemeentegebouwen en schoolinstellingen Verhoging van het budget - Ter informatie
Stadion Terdelt - Bouw van nieuwe kleedkamers - Verhoging van de uitgave van de studieopdracht
- Ter informatie
Huis van de Burgers - Geluidsisolatie van de loopbrug - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden Ter informatie
Aankoop en aanleggen van een voorraad gietijzeren onderstellen voor de openbare banken
Voltaire- en Deschanellaan - Wijze van gunnen en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Verschillende gemeentegebouwen - Thermische isolatie van buizen - Stockopdracht Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Renovatiewerken in het Technisch Centrum Rodenbach - Vloerbekledingen - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Verschillende openbare gebouwen - Renovatie van de regelingsinstallaties van de verwarming Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden- Ter informatie
Wegen
Renovatie van de voetpaden en de rijbaan van de Emile Duployesquare - Wijze van gunnen en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Inrichting van perceel 6 van de gemeentelijke begraafplaats - Afvoer van gronden, aanleg van een
weg in asfalt en werfafsluiting - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht van werken - Goedkeuring
Stedenbouw
Stadsproject Reyers - Conventie voor de herontwikkeling van de site VRT / RTBF - Goedkeuring

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
40. Overeenkomst tussen de Gemeente en de Vzw "JST" over het onderhoud van de groene ruimtes
omheen het Gemeentestadium en het Jongerenpark - Goedkeuring
Franstalig Biblioteek
41. Franse bibliotheken - Ondertekening van een nieuwe overeenkomst van partnerschap "openbare
lectuur" tussen de gemeente Schaarbeek en de gemeente Evere

AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
42. Het aanwenden van de nieuwe reglementen inzake de bijdrage voor de warme maaltijden, soepen
en opvang (Verzoek van Mevrouw Catherine MOUREAUX)
43. De kroning van Koning Philippe - De steun van de schaarbeekse bevolking (Motie van de heer
Yvan de BEAUFFORT)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) Jacques Bouvier

(g) Bernard Clerfayt

Gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

