
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 16/09/2014 

 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 24 SEPTEMBER 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 25 SEPTEMBER 2014 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 24 september 2014 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS
 Vergaderingen

1. Verkiezing en eedaflegging van een nieuwe schepen ter vervanging van Mevrouw Cécile Jodogne, 
verhinderde Schepen 

2. Vervanging van mevrouw Cécile JODOGNE als vertegenwoordiger van de gemeente in VSGB, 
VisitBrussels en ATO 

3. Technisch comité van SIBELGA - Vervanging van de heer Koen DE SMET VAN DAMME door de heer 
Bernard ROYEN - Goedkeuring 

4. Expert comité van SIBELGAZ - Vervanging van de heer Koen DE SMET-VAN DAMME door de heer 
Bernard ROYEN - Goedkeuring 

5. Sibelga scrl - Jaarverslag 2013 en financieel verslag 2013 - Ter informatie 
6. Brulabo cvba - begrotingsramingen en aandelen van de deelgenote gemeenten voor het boekjaar 

2015 en notulen van de gewone vergadering van de algemene vergadering van 25 juni 2014 - Ter 
informatie 

7. Coöperatieve Intercommunale Vereniging voor Crematie - Jaarrekeningen 2013 - Ter informatie 
8. UVC-Brugmann - Voorstellen tot wijziging van de statuten - Goedkeuring 
9. IRIS - wijziging van de statuten van de 'Ziekenhuisvereniging van Brussel en van Schaarbeek - 

Universitair Verplegingscentrum Brugmann 
10. Kinderdagverblijven van Schaarbeek - Samenstelling van de gemeentelijke vertegenwoordiging 

van de vzw - Wijziging 
 

UITRUSTING
 Controle

11. Nieuw Reglement over de kassen voor geringe uitgaven - Goedkeuren 
12. Offerfeest 2014 - Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw "Association des Mosquées de 

Schaerbeek" - Wijzigingen - Goedkeuring 
13. Vzw "Crèches de Schaerbeek" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
14. VZW Joyeuse Enfance de Schaerbeek - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
15. VZW Jeunes schaerbeekois au Travail - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
16. VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
17. VZW Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
18. VZW Promotion de l'Emploi à Schaerbeek - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
19. VZW Aide aux Familles de Schaerbeek - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
20. VZW "Centre Culturel de Schaerbeek" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
21. VZW "Ludocontact" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
22. VZW "Sport Schaerbeekois" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
23. VZW Associations des Mosquées de Schaerbeek - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
24. VZW Pater Baudry 1 et 2 - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
25. Kerkfabriek Sint Servatius - Rekening 2013 - Gunstig adviseren 
26. Kerkfabriek Sint Maria - Rekening 2013 - Gunstig adviseren 
27. Kerkfabriek Sint Elisabeth - Rekening 2013 - Gunstig adviseren 

 



 
 Aankopen

28. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van een compressor vrachtwagen via het 
Agentschap Net Brussel die tussenkomt als aankoopcentrale - Goedkeuring 

29. Infrastructuur - Speciale technieken - Aankoop van diverse leveringen bij de jaarlijkse aannemers 
van de gemeente - Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting - Ter informatie 

30. Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van diverse leveringen bij de jaarlijkse aannemers van de 
gemeente - Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting - Ter informatie 

31. Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van diverse leveringen bij de jaarlijkse aannemers van de 
gemeente - Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting - Ter informatie 

32. Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van stores voor de gemeentescholen bij de jaarlijkse 
aannemers van de gemeente - Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting - Ter 
informatie 

33. Infrastructuur-Speciale Technieken - Versterken van de tellers voor het Nederlandstalig Onderwijs - 
Aankoop van diverse leveringen bij de jaarlijkse aannemers van de gemeente - Ter informatie 

34. DSD - Aankoop van een nieuwe versie van Elyxweb - Gunningswijze en vastlegging van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

35. Schaarbeek netheid & groene ruimtes - Aankoop van materiaal voor paarden en ezels (D1320) - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

36. Gemeentelijke Garage - Inrichting van Gemeentelijke voertuigen - Gunningswijze en vaststelling 
van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

37. Gemeentelijk onderwijs - Aankoop van tuinbouwmateriaal voor het Instituut Frans Fischer - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

38. Informatica - Vervanging van een beschadigde switch en connectoren voor het CTR - 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

39. Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van informaticamateriaal voor het Frans Fischer Instituut bij het 
CIBG - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

40. Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van een aerogom straalmachine - Gunningswijse en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

41. Infrastructuur - Wegen - Levering en plaatsing van verticale verkeerssignalisatie en zonne-energie 
radars (D1543)- Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

42. Infrastructuur - Gebouwen - Vervanging van twee accordeonpoorten door sectionaalpoorten voor 
de lossingskaai van het TCR - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

43. Infrastructuur - Wegen - Aankoop van stadsmeubilair - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

44. Schaarbeek netheid & Groene ruimtes- Netheidscontract - Aankoop van een filterreiniger voor 
straatstofzuiger Glutton (D394) - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

45. Bevolking - Rijbewijs - Aankoop van een meubel met verticaal-rotatief stockage systeem - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

46. Infrastructuur - Gebouwen- Renovatie van de stoelen van de zaal van de Gemeenteraad en de zaal 
van het College - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

47. Infrastructuur - Gebouwen - Vervanging van de glazen van de desks in de Gemeenteraadzaal - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

48. Schaarbeek Netheid & Groene ruimtes - Aankoop van tuinbouwmateriaal - Wijze van gunnen en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

49. Dienst Onderhoud - Aankoop materiaal (D439) - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

50. Dienst Onthaal - Aankoop van een frankeerapparaat - Vastlegging van de gunningswijze en de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

51. Dienst Gemeentelijke Garage – Aankoop van diverse technische leveringen (D332) - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

52. Aankoop van signalisatie voor de deuren van de bureaus van het Technisch Centrum Rodenbach - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

53. Kinderdagverblijven - Aankoop van de eerste uitrusting voor het kinderdagverblijf Galatea - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
 Programma voor stadspreventie

54. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de politiezone voor het jaar 2014 betreffende 
de dotatie veiligheid- en samenlevingscontracten - Goedkeuring 

55. Coördinatiecel van de SPP - Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenschapswachtendienst 
en de politiezone 5344 - Goedkeuring 

 Subsidies en partnerships
56. Subsidie over de Energeprestatie van Gebouwen (EPB) - Overeenkomst met de BIM - Goedkeuring 
57. Herdenkingen van de oorlog 14-18 - Overeenkomsten met VisitBrussels - Goedkeuring 
58. Infrastructuren gebruikt als kinderdagverblijven - Projectoproep 2007 - Gebouwproject van het 

kinderdagverblijf LYRA, 26 Marcel Marienstraat - Goedkeuring 



 Milieuraadgeving
59. Toekenning van een gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostvat - 

Reglementswijziging - Goedkeuring 
 Mobiliteit

60. Aanvullend gemeentereglement betreffende het gemeentelijk wegverkeer - Wijzigingen - 
Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN
 Technisch vastgoedbeheer

61. Muurovername ten algemenen nutte van nr 4, d'Anethanstraat - Goedkeuring 
62. Huis van de Vrouwen - Josafatstraat, 253 - Bezetting door de vzw SEED - Goedkeuring 
63. Verkoop van 2 parkeerplaatsen Fochlaan, 59-61 - Goedkeuring 
64. Duurzame wijkcontract "Koningin- Vooruitgang" - Onteigening ten algemenen nutte van het pand 

gelegen Destouvellesstraat, 37 - Goedkeuring 
 

INFRASTRUCTUUR
 Architectuur en gebouwen

65. Atheneum Fernand Blum - Afdeling Renan - Behandeling van de muren tegen vocht - Betaling van 
de erelonen van de architect - Eindafrekening - Goedkeuring 

66. Josafatpark - Plaatsing van een signalisatie - Bijkomende opdracht voor het studiebureau - 
Goedkeuring 

67. Kinderdagverblijf "Les petites étoiles" Godefroid Guffensstraat 26, aanpassing van de baby- en de 
peuterafdeling - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

68. Chazalstadium - Vervanging van de stookketel - Ter informatie 
69. Guffensstraat 22 - Renovatie van de lokalen voorbehouden voor de gemeentearbeiders - Plaatsing 

van een brand- en inbraakdetectiesysteem, en van een camerabewaking - Ter informatie 
70. Technisch Centrum Rodenbach - Renovatie en isolatie van het dak - Gunningswijze en vaststelling 

van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 
71. Frans Fischer Instituut - Bouw van een lift in een buitenschacht voor leerlingen met beperkte 

mobiliteit - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht van werken - 
Goedkeuring 

72. Nederlandstalige school 'De Kriek' - Grote Bosstraat 76 - Bouwen van prefab klaslokalen - 
Vaststelling van de gunningswijze en de opdrachtvoorwaarden - Ter goedkeuring 

73. Gemeentelijk stock- en afvalcentrum - Aankoop en plaatsing van materiaal voor de beveiliging van 
de site - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

74. Verschillende gemeentegebouwen - Thermische isolatie van buizen - Stockopdracht - 
Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

75. Speeltuinen - Levering van valdempende ondergronden - Opdracht van leveringen - Gunningswijze 
en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

76. Verschillende gemeentegebouwen - Vervanging van de individuele gasstookketels met productie 
van sanitair warm water - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

77. Gemeentegebouw 'Tamines' gelegen Stephensonstraat 80 - Geluidsisolatie van 3 lokalen van de 
vzw ‘Lire et Ecrire’ - Dienstenopdracht - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter inforamtie 

78. Seniorei Bremd gelegen Jean-Baptiste Bremsstraat 2 - Technische audit en haalbaarheidsstudie 
voor de renovatie - Dienstenopdracht - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 Wegen
79. Aanleg van de Paul Deschanellaan, gedeelte tussen de Trooststraat en de Armand Steurssquare - 

Studie-opdracht - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
80. Aanleg van de Louis Bertrandlaan en de directe omgeving van de Sint-Servaaskerk - Studie en 

leiding van de werken - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - 
Goedkeuring 

 Wijkcontracten
81. Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen -Josaphat - Operatie handelszaken - Goedkeuring van het 

reglement voor de toekenning van premies voor de renovatie van handelsuitstalramen 
 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
 Sport

82. Subsidies aan de sportclubs voor het dienstjaar 2014 - Goedkeuring 
 Kindsheid

83. Subsidies aan de verenigingen die werken met kleine kinderen - Dienstjaar 2014 - Goedkeuring 
84. Subsidies aan de verenigingen die werken met kinderen - Dienstjaar 2014 - Goedkeuring 

 Middenstand
85. Programma voor het verwijderen van de verouderde reclameborden in samenwerking met Atrium 

Brussel – Overeenkomst - Goedkeuring 
 Sociale cohesie - preventie - solidariteit

86. Impulsfonds voor het Migrantenbeleid - Gemeentelijke verdeelingproject FIM 2014 - Goedkeuring 
 



GEMEENTELIJK ONDERWIJS
87. De start van het schooljaar 2014-2015 - Balans 

 

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

88. De herinrichting van de Reyerslaan (Motie van Mevrouw Isabelle DURANT) 
89. De toekomstige inrichtingswerken aan de Riga square en hun invloed op de wekelijkse markt van 

maandag te Helmet (Verzoek van de heer Jean-Pierre VAN GORP) 
 

MONDELINGE VRAGEN
90. De viaduct Reyers (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
91. Een beschrijving over de start van het nieuwe schooljaar (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
92. De laatste gegevens aangaande de geluidsoverlast door vliegtuigen (Vraag van de heer Yvan de 

BEAUFFORT) 
 

 
 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris  
 (g) Bernard Clerfayt 

Burgemeester-Voorzitter 
 


