
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 18/03/2014 

 S C H A A R B E E K 
 
 
Agenda gecoördonnerd op 25 maart 2014
 
 
 
 

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 26 MAART 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 27 MAART 2014 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 26 maart 2014 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS
 Vergaderingen

1. Coöperatieve Intercommunale Vereniging voor Crematie - Begroting 2014 - Ter informatie 
 

UITRUSTING
 Begroting

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

3. VZW "Association des Mosquées de Schaerbeek-AdMS" - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
4. VZW "Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek-AML" - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
5. VZW "La Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
6. VZW "Racing Club de Schaerbeek" - Rekeningen 2012 - Akte nemen 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
 Milieuraadgeving

7. Gemeentelijke financiële steun aan initiatieven van burgers met het oog op het opstarten van een 
ontwerp voor plaatselijke ontwikkeling - Goedkeuring 

8. "Voor een verantwoord gebruik van producten uit papier/karton en hout" - Overeenkomst tussen 
de gemeente en FSC België (Forest Stewardship Council) - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN
 Technisch vastgoedbeheer

9. Lokaal 23 - School Georges Primo - Richard Vandeveldestraat, 23 - Bezettingsovereenkomst met 
de vzw Coöperatieve Helmet - Goedkeuring 

10. Jeruzalemstraat, 46 - Uitbreiding Actiris - Huurcontract - Goedkeuring 
 

HUMAN RESOURCES
 Personeelsdienst

11. Wijziging van de personeelsformatie, de Gesco's personeelsformatie en de tijdelijke 
personeelsformatie "Stedelijk preventieprogramma"- Goedkeuring 

12. Nederlandstalig Gemeentelijk Onderwijs - Oprichting van een tijdelijke betrekking van halftijds 
administratief secretaris gesubsidieerd in het kader van de overeenkomst "Brede school 2014" 
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR
 Architectuur en gebouwen

13. Peutertuin "L’île aux enfants" – School 17 – Renovatie – Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
14. SAC - Uitbreiding van het telebewakingssysteem (aankoop en plaatsing van bijkomende camera's 

+ vervanging van het bestaande video monitoringsysteem) in het kader van de concessie Be-Park 
- Ter informatie 

15. Tijdelijke Nederlandstalige school, Grote Bosstraat 76 - Plaatsing van een schutting op de gemene 
muur met nummer 66 Grote Bosstraat - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 



 
16. Asbestinventaris van verschillende gemeentegebouwen - Opdracht van diensten - Gunningswijze 

en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
17. Opdracht van Veiligheid- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke bouwplaatsen voor werken 

aan gebouwen en wegen - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
18. Neutralisatie van de asbest aanwezig in verschillende gemeentegebouwen - Gunningswijze en 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
19. Multisportterrein Renan - Vervanging van het kunststof speeloppervlak - Gunningswijze en 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
20. Verschillende gemeentegebouwen - Opdracht van EPB-adviseur/certificateur - Rechtzetting van 

een materiële fout betreffende het bedrag van de uitgave - Ter informatie 
 

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
 Verkiezingen

21. Politiereglement van toepassing tot het einde van de stemverrichtingen van 2014. 
 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
 Onderwijzend personeelsdienst

22. Gemeentelijk onderwijs - Arbeidsreglement van het onderwijzend personeel in het kleuter-, lager- 
en secundair onderwijs - Goedkeuring 

 

PUNTEN IN SPOED 
GEMEENTESECRETARIS

 Vergaderingen
54. Resolutie van het College van Burgemeester en Schepenen aangaande het politiereglement van 

toepassing tot het einde van de stemverrichtingen van 2014 
 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
 Programma voor stadspreventie

55. Programma voor Stadspreventie - Dienst van de Stadswachten - Samenwerking met Child Focus - 
Partnership overeenkomst - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR
 Wijkcontracten

56. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Operatie 2-1 – Bouw van een netheid antenne en 
sociale woningen op het terrein gelegen in de Jollystraat 164 - Studieopdracht - Bepaling van de 
gunningswijze en voorwaarden van de studieopdracht - Goedkeuring 

57. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Operatie 1-1 – Bouw van een medisch huis, een 
zuigelingenraadpleging en sociale woningen op de terreinen gelegen in de Destouvellesstraat 35-
37 en Gaucheretstraat 197-199 - Studieopdracht - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden 
van de studieopdracht - Goedkeuring 

58. Duurzaam wijkcontract Helmet - OR4 - Heraanleg van de omtrek van de Heilige Familiekerk - 
Vaststellen van de gunningswijze en van de voorwaarden van de opdracht van de werken - 
Goedkeuring 

59. Duurzaam wijkcontract Helmet - OR8&OR9 - Heraanleg van het kruispunt van de 
Helmetsesteenweg met de Schaarbeekse Haardstraat en het kruispunt van de Schaarbeekse 
Haardstraat met de Elie Lambottestraat - Vaststelling van de gunningswijze en van de 
voorwaarden van de opdracht van de werken - Goedkeuring 

 

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

23. De gevolgen van het nieuwe vluchtschema van Brussel voor de Schaarbeekse bevolking (Motie 
van Mevrouw Isabelle DURANT) 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris  
 Bernard Clerfayt 

 

Burgemeester-Voorzitter 
 




