
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 22/04/2014 

 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 30 APRIL 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 1 MEI 2014 om 18.30 uur over de punten 
hieronder vermeld maar die op 30 april 2014 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Het gemeentereglement dat een meerbelasting voorziet voor gebouwen beschouwd als 

verwaarloosd of verlaten - Verzoek van de heer M. Diament 
 

GEMEENTESECRETARIS
 Vergaderingen

2. Schaarbeekse Haard - Wijziging van de aanduiding van de vertegenwoordigers van de gemeente - 
Goedkeuring 

3. Verlof van de Gemeentesecretaris - Algemeen volmacht van de handtekening in geval van 
afwezigheid of verhindering - Aanstelling van een waarnemende Gemeentesecretaris bij 
verhindering - Akte nemen 

 

UITRUSTING
 Begroting

4. Beheersplan 2013-2015 - Aanpassing voor de jaren 2014 en 2015 met uitbreiding voor de jaren 
2016, 2017 en 2018 – Goedkeuring en akte nemen van de goedkeuring van het Kabinet van de 
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

 Controle
5. Kerkfabriek van Sint-Albertus - Rekening van 2013 - Gunstig adviseren 
6. Kerkfabriek van Sint Suzanna - Rekening 2013 - Gunstig adviseren 
7. Kerkfabriek van Epifanie - Rekeningen van 2013 - Gunstig adviseren 
8. VZW "F.C. Crossing Schaerbeek Jeunes" - Rekeningen 2012 - Akte nement 
9. VZW CréACtions - rekeningen 2013 - akte nemen 

10. VZW "Maison Autrique" - Rekeningen 2012 - Akte nemen 
11. VZW “Oeuvre des Colonies Scolaires - OCS” - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
12. VZW "Schaerbeek Information" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 

 Aankopen
13. Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - Aankoop van diverse leveringen bij de 

jaarlijkse aannemers van de gemeente - (Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone 
begroting) - Ter informatie 

14. Dienst Sport - Aankoop van materieel voor de sportinfrastructuur - Gunningswijse en vastelling 
van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

15. Infrastructuur - Speciale Technieken - Aankoop en installatie van afvoerpompen voor het gebouw 
115 Josafatstraat - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter 
Informatie 

16. Gemeenteljke begraafplaats - Aankoop van een compact lader - Wijze van gunnen en vaststelling 
van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

17. PSP - Aankoop van multimedia voor de programma's "Strategisch plan voor veiligheid en 
preventie" & "Fonds Europese Toppen"- Gunningswijse en vastelling van de opdrachtvoorwaarden - 
Ter informatie 

18. Infrastructuur-Gebouwen - Aankoop van feestmateriaal - Gunningswijse en vastelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 



 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 Programma voor stadspreventie 

19. Verlenging van de overeenkomst tussen de sociale kruidenierswinkel " Les Capucines" en de 
gemeente Schaarbeek - Goedkeuring 

 Milieuraadgeving 
20. Autoloze zondag – 21 september 2014 - Reglement van inwendig bestuur - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN 
 Technisch vastgoedbeheer 

21. Terrein van Infrabel gelegen Navezstraat - Nieuwe bezettingsovereenkomst - Project Stedelijk 
Preventie Programma - Project ICT F. Fischer - Project stedelijk moestuinontwerp - Type-
bezettingsovereenkomst van de percelen door particuliers - Goedkeuring 

22. Kituro - Concessieakte - Goedkeuring 
23. Duurzame wijkcontract "Koningin-Vooruitgang" - Onderhandse aankoop ten algemenen nutte van 

het pand gelegen Masuistraat, 186 - Goedkeuring 
24. Asbl Lire et Ecrire - Bezettingsovereenkomst ten tijdelijken en kosteloze titel - Pand gelegen 

Stephensonstraat, 82 - Goedkeuring 
 

INFRASTRUCTUUR 
 Architectuur en gebouwen 

25. School 1 (Bijenkorf) - Verplaatsing van 2 elektriciteitsmeters voor hoogspanning - Gunningswijze 
en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

26. Solvayplein 2, lokalen van de diensten Sep-Sud en Latitude Nord - Vervanging van het 
buitenschrijnwerk en diverse werken - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

27. Studieopdracht met het oog op de renovatie van de verwarmings- en regelingsinstallaties van 
verschillende gemeentelijke sites - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

28. Kinderopvang "La Tanière des petits ours" gelegen 42 Prinses Elisabethlaan - Stabilisatie van de 
puntgevel - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

29. Bouw van een passief kinderdagverblijf Marcel Mariënstraat 26 - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 

 Boekhouding, openbare ruimte, vervoer 
30. Netheidscontract geloten tussen de Gemeente en het Gewestelijk Agentschap voor Netheid - 

Goedkeuring 
 Wijkcontracten 

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

32. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Operatie 1-2 – Bouwen van een uitrustingspole voor 
de wijk met als inhoud een opvang en een polyvalente zaal op de bouwgronden gelegen 
Gaucheretstraat 145 en 147 en Jollystraat 142-146 - Budgetherziening voor de studieopdracht - 
Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
 Nederlandstalig Onderwijs 

33. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Verlening overeenkomst (2014-2020) en uitbreiding van 
de scholengemeenschap 'Groot-Bos-aan-Zee' 

 

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

34. Het betalen van de bijdragen voor de kinderopvang en de wijziging van de bezoeken (Verzoek van 
Mevrouw Catherine MOUREAUX) 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris  
 (g) Bernard Clerfayt 

 

Burgemeester-Voorzitter 
 




