
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 21/01/2014 

 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 29 JANUARI 2014 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 30 JANUARI 2014 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 29 januari 2014 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. De verkeersdrempels in de Stephensonstraat (Verzoek van Mevrouw Farida BOUJRAF) 

 

UITRUSTING
 Begroting

2. Begroting 2014 - Begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst)- Goedkeuring 
3. Begroting 2014 - Begrotingswijziging nr. 2 (buitengewone dienst)- Goedkeuring 

 Controle
4. OCMW- Begrotingswijziging nr 3 van het dienstjaar 2013 - Goedkeuring 
5. OCMW - Begrotingswijziging nr 4 van het dienstjaar 2013 - Goedkeuring 
6. VZW Aide aux Consultations des Nourrissons de Schaerbeek - Rekeningen 2011 en 2012 - Akte 

nemen 
7. VZW De Kriekelaar - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
8. VZW Royal Crossing Club de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
9. VZW Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen 

10. VZW Royal Canter Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
11. VZW AS SChaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
12. VZW FC Kosova - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
13. VZW Atout Couleur - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
14. VZW Kituro - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
15. VZW "Oeuvre des Colonies Scoalires" - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
16. Kerkfabriek van Sint Elizabeth - Begroting van 2014 - Gunstig adviseren 
17. Kerkfabriek van Sint Maria - Begroting van 2014 - Gunstig adviseren 

 Aankopen
18. Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - Aankoop van benodigdheden voor de werken 

aan de conciergerie van het Lycéum Emile Max Dailly - (Bestelbonopdracht te boeken op de 
buitengewone begroting) - Ter Informatie 

19. Infrastructuur – Gebouwen – Aankoop van materiaal voor het herstel van de hekkens van het 
Rasquinet park (Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting) - Gunningswijze en 
vastlegging van de voorwarden van de opdracht - Ter informatie . 

20. Gemeentehuis – Aankoop van materiaal voor de aanpassing van de loketten in het gemeentehuis 
voor het plaatsen van biometrie ( Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting ) - 
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie . 

21. Gemeentelijk wagenpark - Aankoop en installatie van vervangstukken voor straatstofzuiger - 
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

22. Drukkerij - Aankoop van een hoesplastificieertoestel A2-formaat - Gunningswijze en vastlegging 
van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

23. Dienst Onderhoud - Aankoop van materieel - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden 
van de opdracht - Ter Informatie 

24. SDO - Inetgratie van een elektronisch loket door de ontwikkeling van 4 plateforms op de website 
van het gemeentebestuur van Schaarbeek – Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden 
van de opdracht - Ter Informatie. 

25. SDO - SMART CITIES – Ontwikkeling van een E-governement project - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 



26. Infrastructuur – Gebouwen en Speciale Technieken – Aankoop van materiaal voor de renovatie van 
de conciergerie in de school 16 - Ter Informatie 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
 Subsidies en partnerships

27. Subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderzoek op de square Apollo - 
Overeenkomst - Goedkeuring 

 Mobiliteit
28. Dienst Mobiliteit – BYPAD (Bicycle Political Audit) – Gemeentelijk FietsPlan - Akte nemen 

 

HUMAN RESOURCES
 Personeelsdienst

29. Administratief statuut - Reglementen betreffende de vooruitgang van het administratief en 
technisch personeel - Wijzigingen (Toegangsvoorwaarden tot de examens code 4) 

30. Administratief statuut - Reglementen betreffende de vooruitgang en de werving van het 
administratief personnel - Wijziging van de toegangsvoorwaarden tot de graden van directeur en 
adjunct-directeur- Goedkeuring 

31. Reglement betreffende de benoemingsvoorwaarden tot de graad van Directeur van het 
Departement Infrastructuur - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR
 Architectuur en gebouwen

32. Verschillende gemeentegebouwen – Plaatsing van slimme meters op de verwarmingsinstallaties 
(aanpassing volgens de EPB normen) – Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht 

33. Emile Max Lyceum, afdeling Dailly - Levering en plaatsing van een inbouwkeuken - Gunningswijze 
en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

34. Sint-Mariakerk - Vervanging op identieke wijze van de binnenlatei van de hoofdingang - 
Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

35. Reconstructie van de 'Laiterie', Josafatpark - Integratie van een kunstwerk - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

36. Buurthuis Haachtsesteenweg 535 - Vervanging van het mechanisch luik - Wijze van gunnen en 
voorwaarden van de overeenkomst - Ter informatie 

37. Crèche 'Les Petites Etoiles' - Vervanging van de mechanische rolluiken - Meeruitgave - 
Goedkeuring 

38. School 6, oude bibliotheek in de kelderverdieping - Inrichting van een didactische keuken - 
Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

39. Heropwaardering van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Sturingsopdracht - Verhoging van 
de uitgave - Ter informatie 

40. Josafatpark - Restauratie van 'La Laiterie' - Architectenopdracht - Aanhangsel - Verhoging van de 
uitgave - Ter informatie 

 Boekhouding, openbare ruimte, vervoer
41. Proef-Ontwerp over de volledige kwaliteit van de openbare netheid van de "Brabant" wijk - 

Overeenkomst - Goedkeuring 
 Wegen

42. Aanleg van een “woonerf” in de Terdeltwijk - Kernboringen in de wegen - Laborotoriumproeven - 
Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

43. Renovatie van de voetpaden van de Paul Deschanellaan, tussen de Trooststraat en de Van 
Hamméestraat - Bijkomende werken - Ter informatie 

44. Inrichting van perceel 6 van de gemeentelijke begraafplaats - afvoer van gronden, aanleg van een 
weg in asfalt en werfafsluiting - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

45. Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Verhoging van de uitgave - 
Goedkeuring 

 Vastgoedbeheer
46. Woongelegenheid - Gemeentelijke senioriën - Reglement betreffende de gemeentelijke senioriën - 

Goedkeuring 
 Wijkcontracten

47. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Protocolakkoord Beliris inzake de betrokken 
operaties - Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
 Sport

48. Overeenkomst voor sportverenigingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente 
Schaarbeek en de Schaarbeekse sportverenigingen - Toelage toegekend door het Gewest voor het 
opstellen van sportvormingen voor de jeugd - Goedkeuring 

 Franstalig Biblioteek
49. Wijziging van het reglement van de bibliotheken 

 

 
 
 



AGENDA (VERVOLG) 
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN

50. De gevolgen van de verhoging van de opcentiemen aan de roerende voorheffing (Verzoek van 
Mevrouw Catherine MOUREAUX) 

51. De uitvoering van de gemeentelijke administratieve sancties (Verzoek van Mevrouw Catherine 
MOUREAUX) 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

   (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 


