Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 10/12/2013

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 18 DECEMBER 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 19 DECEMBER 2013 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 18 december 2013 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. De verhoging van de onroerende voorheffing (Verzoek van Mevrouw Polspoel)
GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. Volmachten tot medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
Belasting op commerciële publiciteitsonderstellen zichtbaar vanaf de openbare weg - Dienstjaren
2014 tot 2018 – Hernieuwing en wijziging
Belasting op de andere dan hoofdverblijven - Dienstjaren 2014 tot 2018 – Hernieuwing en
Wijziging
Belasting op het plaatsen van tafels, stoelen, banken en andere bijkomende opstellingen op de
openbare weg - Dienstjaren 2014 tot 2018 – Hernieuwing en wijziging
Reglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en
administratieve stukken - Wijziging
UITRUSTING
Begroting
Bijzondere toelage aan de gemeenten ter vervulling van een opdracht van gemeentelijk belang Tegemoetkoming van de gemeente - Tegemoetkoming van de gemeente in de sociale opdrachten
van de Brusselse openbare ziekenhuizen - Goedkeuring
Controle
OCMW - Begrotingswijziging nr 2 van het dienstjaar 2013 - Goedkeuring
Ocmw - Begroting 2014 - Goedkeuring
Begroting
BEGROTING 2013 - Begrotingswijziging nr.5 (Gewone dienst)
Begroting 2014 - Gewone- en buitengewone dienst
Controle
Kerkfabriek van Sint Servatius – Begroting van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Sint Aleydis - Begroting van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Sint Theresia van Avila – Begroting van 2014 - Gunstig adviseren
VZW Travail de Rue à Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Pater Baudry - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Sport Schaerbeekois - Overeenkomst (Stedelijke Preventie Programma 2013) - Goedkeuring
VZW Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen
Aankopen
Aankoop van materiaal voor de verschillende diensten van de gemeente - Gunningswijze en
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie .
Fonds Grootstedenbeleid - Begeleiding van de gemeentebestuur Schaerbeek in de opstelling en
schatting van een intern sensibilisering campagne en een actieplan op het gebied van energie
besparing - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie

21. Specifieke diensten - Nederlandstalig Onderwijs - Aankoop van een Sint Niklaaskostuum met
accessoires , wasbare luiers en brooddozen met het logo van de school - Gunningswijze en
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie.
22. Aankoop van meubilair voor de verschillende gemeentediensten - Gunningswijze en vastlegging
van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie .
23. Dienst Sport - Sportcomplex Wahis - Aankoop van materiaal voor de verlichting van het terrein Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie
24. Grootstedenbeleid – Begeleiding bij de uitvoering en beoordeling van het Duurzaam Gemeentelijk
Ontwikkelingsplan – Aanvullende diensten – Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden
(voor de aanvullende diensten )van de opdracht – Goedkeuring
25. Concessieovereekomst van openbare diensten voor het nachtelijk verhuren van parkeerplaatsen,
niet op de weg, binnen de gemeentelijke en de OCMW gebouwen - Wijziging - Goedkeuring
Consumptie
26. Raadbesluit van 21/05/2003 bettrefende de vergoeding voor trajectonkosten voor
gemeentebeambten en voor de leden van het College van Burgemeester en Schepenen - Wijziging

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
27. TRANSIT Overeenkomst 2013 (Juli 2013 tot december 2013) - Goedkeuring
Subsidies en partnerships
28. EFRO 2007-2013 - CTA Frans FISCHER - Verlenging van de subsidiabiliteitsperiodes van de uitgave
- Addendum aan de overeenkomst - Goedkeuring

29.
30.
31.
32.
33.
34.

ALGEMENE ZAKEN
Onthaal – Boden en recepties
Intern Huishoudelijk Reglement voor het Gemeentehuis, het SAC/Vifquin en TCR - Goedkeuring
Technisch vastgoedbeheer
Josafatpark - Sint Sebastiaan Gilde - Concessieakte - Goedkeuring
Uitbating van petanque-installaties in het Wahis complex - Pétanque des Jardins - Concessieakte Goedkeuring
Collectieve fietsboxen - Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring
Gemeentestadium - Drinkhal van de multisportzaal - Bezettingsovereenkomst met de vzw AS
Schaerbeek en de vzw United Brussels Handball Club - Goedkeuring
Huis van de Vrouwen - Bezetting voor dansworkshop door de vzw Mudriam Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
35. Reglement tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden tot de functie van pedagogisch
inspecteur van het Franstalige gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Geluidsisolatie van de sportzalen in de Koninklijke Sinte-Mariastraat en de Algemeen
Stemrechtlaan - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Crèche 'Les Petites Etoiles' - Vervanging van de mechanische rolluiken - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Consultancyopdracht voor de financiering en het beheer van sommige gebouwen van het
gemeentelijke verhuurpatrimonium - Dienstenopdracht - Gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
Appartement op het gelijkvloers, gelegen Jerusalemstraat 99 - Herstellingswerken - Gunningswijze
en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
School 6, vroegere bibliotheek in de kelderverdieping : inrichting van de zaal als leslokalen Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Crèche "Les petites Etoiles", G. Guffensstraat 26 - Renovatie van de stookkamer - Meerwerken Verhoging van de uitgave - Ter informatie
School nr. 16, Leopold III-laan 31 - Uitbreidings- en renovatiewerken - Gunningswijze en
vastlegging van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Site Chazal, Optrekken van nieuwe gebouwen voor de 'La Vallée'-school - Dienstenopdracht Gunningswijze en van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Wegen
Hernieuwing van de openbare verlichting in de Aarschotstraat - Faze II tussen Quatrecht en StJoost - Fonds voor het Grootstedenbeleid - Goedkeuring
Stedenbouwkundige renovatie
Gemeentelijk Huisvestingsplan - Goedkeuring
Huisvesting - Toe te kennen subsidie aan de 'Schaarbeekse Haard' - Goedkeuring
Beheersmandaat aan Asis voor 25 gemeentelike woningen - Verlenging - Goedkeuring

Stedenbouw
48. Samenwerkingsconventie tussen, ener-zijds, de VRT, de RTBF, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Gemeente Schaarbeek, en, anderzijds, het ATO betreffende het herontwikkelingsproject van
de VRT/RTBF-site - Goedkeuring
Wijkcontracten
49. Duurzaam wijkcontract Helmet - OR1, heraanleg van de voetpaden van Helmetsesteenweg - OR3,
transversale straten (Severinstraat) - OR5/OR11, Landbouwstraat en OR12, Raafstraat - Wijzingen
van de administratieve bepalingen - Goedkeuring
50. Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Multifunctionele pool Van Dyck – Opdracht voor
begeleiding van het bouwheerschap - Goedkeuring van de opdrachtvoorwaarden

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Verkiezingen
51. Reglement betreffende de uren gepresteerd in kader van de organisatie van de nietgemeenteraadsverkiezingen - Goedkeuring

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Economie – Arbeidsbemiddeling
Samenvatting van de beleidsverslagen 2012 van de gesubsidieerde vzw's die actief zijn op het
vlak van Economie en/of Tewerkstelling - Ter informatie
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Jobhuis van Schaarbeek - Goedkeuring
Middenstand
Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2013, aan de Schaarbeekse Folklore - Goedkeuring
Franstalig Biblioteek
Kader overeenkomst aangaande het partenership tussen Feza asbl - Goedkeuring
Kader overeenkomst aangaande het partnership tussen Traverses asbl - Goedkeuring
Kader overeenkomst aangaande het partnership tussen Cedas asbl - Goedkeuring
Nederlandse Cultuur
Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
betreffende het lokaal cultuurbeleid - Goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN

59. De uitbreiding van de Ring Noord (Motie van Mevrouw Isabelle DURANT)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) Jacques Bouvier

(g) Bernard Clerfayt

Gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

