Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 12/11/2013

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 20 NOVEMBER 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 21 NOVEMBER 2013 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 20 november 2013 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. Het Beheer van het zwembad Neptunium - Verzoek van mevrouw Colette Scheenaerts
GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
2. Retributiereglement op het gebruik van de wielklem - Invoering
3. Aanvullende gemeentebelasting geheven op de personenbelasting - Dienstjaar 2014 Hernieuwing en wijziging
4. Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing Dienstjaar 2014 - Hernieuwing

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

UITRUSTING
Controle
Kerkfabriek van Sint Aleydis- Begrotingswijziging 2013 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging van 2013- Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Goddelijke Zaligmaker – Begroting van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Sint Jan en Niklaas – Begroting van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Sint Suzanna – Begroting van 2014- Gunstig adviseren
VZW Centre Culturel de Schaerbeek - Rekeningen 2011 en 2012 - Akte nemen
Aankopen
Dienst Informatica - Ontwikkeling van bijkomende functionaliteiten voor het softwareprogramma
voor het beheer van de parkeerkaarten - Wijze van gunnen en vastlegging van de voorwaarden
van de opdracht - Ter Informatie.
Informatica - Diverse uitbreidingen van de software PERSEE® voor de personeelsdienst Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie.
Openbaar Onderwijs - Aankoop, plaatsing en aansluiting van leveringen voor de renovatie van het
scheikundelokaal van het lyceum Emile Max - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden
van de opdracht - Ter Informatie
Specifieke diensten - Noord-Zuid samenwerking - Aankoop van informaticamateriaal en van
reprografisch materiaal voor de gemeente Al Hoceima - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Dienst Sport - Aankoop van defibrillators (D340)- Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Levering van gereedschap voor de verschillende gemeentelijke diensten (D1523) - Wijze van
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie
Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - Gemeentehuis - Aankoop van materiaal voor
de renovatie van de trouwzaal en de burelen 018 à 027 - (Bestelbonopdracht te boeken op de
buitengewone begroting) - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht Ter informatie.
Dienst Informatica - Aankoop van informaticamateriaal - Gunningswijze en vastlegging van de
voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie .

19. Dienst Informatica - Vervanging van de lees - graveer toestellen (eID kaarten) voor de dienst
bevolking - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie.
20. Fonds Grootstedenbeleid: Green IT - Uitbreiding van de virtualisatie oplossingen - Wijze van
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
21. SDO - Fonds Grootstedenbeleid - Aankoop en aanwenden van software voor het gidsen opvolgen
en beoordelen van het gemeentelijk duurzaam ontwikkelingsplan (GDOP) - Gunningswijze en
vastelling van de voorwaarden ven de opdracht - Ter informatie

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
22. Overeenkomst tussen de gemeente Schaerbeek en de politiezone voor het jaar 2013 in kader van
de dotatie aan de gemeenten oud veiligheid-en samenlevingscontracten - Goedkeuring
Subsidies en partnerships
23. Fonds Grootstedenbeleid - Overeenkomst 2013 - Goedkeuring
Milieuraadgeving
24. Gemeentelijke subsidie voor burgerinitiatieven om een duurzaam ontwikkelingsproject te starten Goedkeuring

25.
26.
27.
28.

ALGEMENE ZAKEN
Archieven
Intercommunale werkgroep Archief
Technisch vastgoedbeheer
Van Dijckstraat, 47 - Bezetting door de vzw "Cameleon Bavard" - Bezettingsovereenkomst
Van Dijckstraat, 47 - Bezetting door de vzw "Grandir" - Bezettingsovereenkomst
Bezetting van het gelijkvloers gelegen Geefsstraat, 27 - Aanhangsel aan de overeenkomst
Gemeente/RenovaS

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
29. Vacant verklaring van de betrekking van Adjunct gemenetesecretaris op 1 mei 2014 en bepaling
van de aanwijzingsprocedure - Goedkeuring

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Verschillende gemeentegebouwen - Renovatiewerkzaamheden (stockopdracht)
Huis van de Burgers, Gaucheretplein 20 - Ventilatie van de conciërgewoning - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Rationalisering van de gebouwen die de gemeentediensten huisvesten en optimalisering van de
ruimtes in de wijken, toegankelijk voor de bewoners - Dienstenopdracht - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Stadium Terdelt et Crossing - Ontwerp tot beveiliging van de site - Meeruitgave
Wegen
Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Wijze van gunnen en vaststelling
van de opdrachtvoorwaarden - Voor informatie
Wijkcontracten
Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 4C.4 – Gallaitstraat 94 - Verwezenlijking van een semiopenbare groene ruimte en een collectieve infrastructuur binnen een huizenblok - Opdracht voor
werken – Budgetverhoging budget
SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Sport
Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2013, aan de sportclubs - Goedkeuring
Kindsheid
Toekennen van een toelage, voor het dienstjaar 2013, aan verenigingen actief op het vlak van
Kinderen - Goedkeuring
Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2013, aan de verenigingen die werken met kleine
kinderen - Goedkeuring
Jeugd
Toekennen van toelagen, voor het dienstjaar 2013, aan jeugdverenigingen - Goedkeuring
Nederlandse Cultuur
Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2013 Goedkeuring
Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2013 Goedkeuring
Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socioculturele verenigingen voor het werkjaar 2013
- Goedkeuring
Betoelaging Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het dienstjaar 2013 - Goedkeuring

44. Toekenning van subsidies aan de vrijwilligers van Nederlandstalige verenigingen
45. Goedkeuren van het Geïntegreerde Cultuurbeleidsplan 2014-2019
Nederlandstalig Biblioteek
46. Organiek reglement van de Bibliotheekcommissie van de Nederlandstalige Bibliotheek Goedkeuring
47. Addendum bij de overeenkomst tussen de VGC en de Gemeente Schaarbeek betreffende de
aansluiting van de Nederlandstalige Bibliotheek op het BruNO-netwerk - Goedkeuring

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Onderwijzend personeelsdienst
48. Plaatselijke Paritaire Commissie Onderwijs - Nieuwe samenstelling van de afvaardiging van de
inrichtende macht.
49. Het locale paritaire comité - De nieuwe samenstelling van de afvaardiging van de inrichtende
macht
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
50. De parkeerkaarten (Verzoek van de heer Georges VERZIN)

MONDELINGE VRAGEN
51. De overdracht van de gemeentelijke woningen (Vraag van Mevrouw Jamila SANHAYI)
OPENBARE VERGADERING

HUMAN RESOURCES
76. Eedaflegging van de heer David NEUPREZ in de hoedanigheid van gemeentesecretaris
(onder voorbehoud van de goedkeuring van punt 56)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) Jacques Bouvier
Gemeentesecretaris

(g) Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter

