Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 17/06/2014

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 25 JUNI 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 26 JUNI 2014 om 18.30 uur over de punten
hieronder vermeld maar die op 25 juni 2014 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. CPEONS - Vervanging van de heer Wachtelaer door de heer Martin - Goedkeuring

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GEMEENTEONTVANGER
Ontvangerij – Boekhouding
Jaarekeningen 2013 - Voorlopige Vaststelling
Nauwkeurige bepaling van de toewijzing van de voorzieningen voor risico’s en kosten Goedkeuring
Belastingen
Retributiereglement op markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen en andere ambulante
activiteiten - Dienstjaren 2014 tot 2018 – Nieuw reglement
Retributiereglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte Goedkeuring
UITRUSTING
Begroting
Begroting 2013 - Afsluitende begrotingswijzigingen - Gewone (nr. 6) en buitengewone (nr. 7) dienst
– Goedkeuring
Begroting 2014 - Gewone begrotingswijzing nr 4 en buitengewone begrotingswijziging nr 5 Goedkeuring
Controle
Kader overeenkomst betreffende UVC Brugmann, tussen de stad Brussel en de gemeente
Schaarbeek - Goedkeuring
Nieuw Reglement betreffende de gemeentelijke toelagen - Goedkeuring
CVBA " Intercommunale d'Inhumation " - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW RenovaS - Rekeningen 2013 - Akte nemen
Kerkfabriek van Sint Jan en Niklaas - Rekening 2013 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Sint Aleydis- Rekening 2013 - Gunstig adviseren
Aankopen
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
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
Toetreding tot de opdrachtencentrale van de intercommunale INTERFIN voor de aankoop van
energie ten behoeve van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Opdracht voor levering van aardgas 2017 - Goedkeuring
Strategische en Duurzame Ontwikkeing - Aankoop van een GPS voor info verzameling (D845) Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Speciale Technieken - Inrichting van twee voertuigen Dacia Docker om toe te laten materiaal op te
bergen (D1523) - Gunningswijse en vastelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie

19. DIENST INFORMATICA - Aankoop van softwarelicenties voor de juniper apparatuur - Gunningswijsz
en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
20. Fonds voor Groot Stedenbeleid - Studie voor de doenbaarheid voor het creëren van een onthaal
voor eerst komenden - WIjze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie
21. Tweetalig akkoordprotocol tussen de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
omtrent het opzetten van en/of het aansluiten bij opdrachtencentrales binnen de WIG OO BRU (
Werk- en Informatiegroep OverheidsOpdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ), met
inbegrip van de Gemeenten, de OCMW’s en de Politiezones - Goedkeuring en Ondertekening

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
22. Klimaatplan 2021 - Goedkeuring
23. Overeenkomst “lokale Agenda 21 2014" tussen de Gemeente en het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) - Goedkeuring
Programma voor stadspreventie
24. Overeenkomst 2014 tussen het Programma voor stads preventie en de vzw "Schaerbeek
Information" - Goedkeuring
25. Strategische en Duurzame Ontwikkeling - Stadspreventie programma - Strategisch veiligheid- en
Preventieplan 2013 - 2de semester - Ontwerp van overeenkomst - Goedkeuring
Subsidies en partnerships
26. Federatie Wallonië-Brussel - Uitzonderlijk investeringsplan met het oog op de opriching van
schoolplaatsen - Aanvraag voor verplichting op de voorwaarden die de leningsovereenkomst voor
2 vaste modulaire paviljoenen voor het Frans Fischer Instituut omkaderen - Goedkeuring

27.
28.
29.
30.

ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
Geding t/ "X" - Ramp Gaucheretstraat en Destouvellesstraat dd 25/09/2010 - Minnelijke schikking Goedkeuring
Archieven
Contract van reproductierechten - Goedkeuring
Technisch vastgoedbeheer
Overdracht van 13 gemeentelijke panden (60 appartementen) aan de Schaarbeekse Haard Erfpacht - Goedkeuring
Immobiliën complex Van Oost - Bezetting van een lokaal, door de vzw UOSA (Union of Syrian
Abroad) voor het stallen van humanitair materiaal, gelegen op het gelijkvloers naast Navezstraat
nr 59 - Overeenkomst - Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
31. Wijziging van de tijdelijke personeelsformatie "Stedelijk Preventieprogramma - SPP" - Goedkeuring
32. Wijziging van de tijdelijke specifieke personeelsformatie "Fonds voor het Groot Stedenbeleid" Goedkeuring
Wedde – Pensioenen
33. Toekenning van een levensduurtepremie aan de personeelsleden woonachtig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 2014 Goedkeuring

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Dienst SN&GR - Inrichting paddock ezels en paarden - Aanpassing van de afwatering - Ter
informatie
Huurpand van het privépatrimonium, gelegen Maarschalk Fochlaan 13 - Diverse
herstellingswerken - Ter informatie
Feestverlichting 2014 - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
TCR - Vervanging van de batterijen van het UPS-systeem dat de noodvoeding verzekert van de
informaticaserver en de telefooncentrale - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Levering en plaatsing van een signalisatie in het Josafatpark - Gunningswijze en de
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
TCR - Studieopdracht voor de inrichting van kantoorruimtes - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
School nr. 16 - Leopold III-laan, 31 - Uitbreidings- en renovatiewerken - Verhoging van het budget
der werken - Goedkeuring
Uitbreiding van Lycee Emile Max - Studieopdracht - Voorwaarden en gunningswijze van de
opdracht - Ter informatie
Wegen
Realisatie van diverse aanleggingen van wegen – Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Onderhoud der wegen – Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden Goedkeuring

44. Renovatie van de voetpaden - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden Conclusion d'un accord-cadre - Goedkeuring
Wijkcontracten
45. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Operatie wegenis - Verhoging van de erelonen + aanhangsel
bij de overeenkomst - Goedkeuring
46. Duurzaam wijkcontract Helmet - VG6 renovatie van het woningsgebouw en bouw van een
buurtsportuitrusting binnen een huizenblok gelegen Helmetsesteenweg 343-347 - Bepaling van de
gunningswijze en de voorwaarden voor de opdracht voor werken - Goedkeuring
47. Duurzaam wijkcontract Helmet - OR2 Apollosquare herinrichting van de openbare ruimte
omvattend de oude ballenspelplein, een gedeelte van de R. Vandeveldestraat et de plaat van
Apollo square Bepaling van de gunningswijze en de voorwaarden voor de opdracht voor werken Goedkeuring
48. Duurzaam wijkcontract Helmet - VG2&OR7 Renovatie en verbouwing van het gebouw gelegen op
landbouwstraat 110-112 met het oog op een MCAE (Ontvangst van kinderen Gemeentehuis) voor
een deel en woningen voor de rest. Afbraak van een opslagplaats in het huizenblok binnenterrein
voor de nieuwbouw van een kinderbewaarplaats - Bepaling van de gunningswijze en de
voorwaarden voor de opdracht voor werken - Goedkeuring

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Nederlandstalig Onderwijs
49. Schoolreglement van het Nederlandstalig Gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring
50. Bijkomende uren van de onderwijzers en opvangers in het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs
- Reglement - Goedkeuring
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
51. Bijkomende uren van de onderwijzers en opvangers - Reglement - Goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN (MOTIE)
52. Tegenspraak tegen de vermindering van het treinaanbod in het station van Schaarbeek - Motie
53. De viaduct Reyers (Motie van de heer Frédéric NIMAL)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

David Neuprez

Cécile Jodogne

Gemeentesecretaris

wnd Burgemeester-Voorzitter

