
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 14/10/2014 

 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 22 OKTOBER 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 23 OKTOBER 2014 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 22 oktober 2014 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Het lokaal gelegen Richard Vandeveldestraat 25 - Verzoek van de heer Claude Archer 

 

UITRUSTING
 Begroting

2. Begroting 2014 - Gewone (nr 6) en Buitengewone (nr 7)budgettaire wijziging - Goedkeuring 
 Controle

3. Toekenning van kassen voor geringe uitgaven aan Gemeentelijke Afdelingen - Goedkeuring 
4. VZW Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
5. VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
6. VZW Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale in 't kort ASIS- Rekeningen 2013 - Akte nemen 
7. Kerkfabriek Sint Suzanna - Begroting 2015 - Gunstig adviseren 
8. Kerkfabiek van Epifanie - Begroting 2015 - Gunstig adviseren 

 Aankopen
9. Dienst Informatica - Aankoop van informaticamateriaal in het kader van het project GREEN IT - 

Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
10. Schaarbeek Netheid en Groene Ruimtes - Aankoop en installatie van speeltuigen voor kinderen 

(D1320) - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
11. Gemeentelijk onderwijs - Aankoop van scheikunde en physica materiaal voor het Atheneum 

Fernand Blum , het Lyceum Emile Max en de PGS centra - Gunningswijze en vastlegging van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

12. Diesnt Bevolking - Aankoop en onderhoud van 2 betaalzuilen - Gunningswijze en vaststelling van 
de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

13. Dienst Infrastructuur - Digitalisering van de archieven van de dienst Stedenbouw-Leefmilieu - 
Bepalen van de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

14. Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van meubilair en uitrustingsmateriaal voor de scholen en de 
PMS en PSE centra - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - 
Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
 Milieuraadgeving

15. Autoloze zondag - Pool mobiliteit Terdelt - Ter informatie 
 

ALGEMENE ZAKEN
 Technisch vastgoedbeheer

16. Transfer van 24 gemeentelijke woningen (117 appartementen) aan de Schaarbeekse Haard - 
Erfpacht - 2de fase - Goedkeuring 

17. Bezetting van het lokaal nr 23 School G.Primo gelegen Richard Vandeveldestraat door de vzw 
"Maison de Quartier d'Helmet" - Goedkeuring 

18. Huis van de Vouwen - Bezettingsovereenkomst met de vzw Ciproc voor zumbalessen - 
Goedkeuring 

19. Huis van de Vrouwen - Bezetting door de vzw Euro Idea - Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring 
20. Aarschot ruimte - Aarschotstraat, 208 - Bezetting door 'Centre vidéo de Bruxelles' - Goedkeuring 
21. Openbare verkoop van het pand gelegen 36, Gallaitstraat - Goedkeuring 

 



INFRASTRUCTUUR
 Architectuur en gebouwen

22. Site Chazal - Bouw van een nieuw gebouw voor de La Vallée-school - Fase 2 - Ter informatie 
23. Studie betreffende het verkennend bodemonderzoek van verschillende terreinen - Gunningswzije 

en voorwaarden van de opdracht van diensten - Ter informatie 
24. Ecole 6 - Audit énergétique du bâtiment préalable à l'obtention du permis d'environnement - 

Marché de services - Mode de passation et conditions du marché - Ter informatie 
25. Lokalen Sepsud, Solvayplein 2 - Plaatsing van een inbraak- en branddetectiesysteem - Opdracht 

van werken - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
26. Site Chazal - Optrekken van een nieuw gebouw voor de uitbreiding van school Chazal - 

Gunningswijze en voorwaarden van de dienstenopdracht - Ter informatie 
27. TCR (inrichting van lokalen op de 5de verdieping) - Levering en plaatsing van een kitchenette - 

Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van leveringen - Ter informatie 
28. Speeltuinen - voorafgaandelijke grondwerken en plaatsing van valdempende ondergronden - 

Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
29. Lyceum Emile Mac – afdeling Dailly + School 16 – Vervanging van de bestaande 

verwarmingsregulatie - Opdracht van werken (met percelen) – Gunningswijze en voorwaarden van 
de opdracht - Ter informatie 

30. TCR (dienst SN&GR) – Plaatsing van een systeem met elektronische sensoren voor automatische 
activering van de kranen op de wasfontein van 8 personen in de sanitaire ruimte - Gunningswijze 
en voorwaarden van de opdracht voor leveringen - Ter informatie 

31. Plaatsing van brand- en inbraakdetectiesystemen in verschillende gemeentegebouwen - 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

 Wegen
32. Horizontale signalisatie - Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten - Ter 

informatie 
 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
 Jeugd

33. Subsidies voor verenigingen die zich bezig houden met jongeren van 12 tot 18 jaar - Dienstjaar 
2014 - Goedkeuring 

 Franse Cultuur
34. Overeenkomst tussen de gemeente van Schaarbeek en het Huis Autrique met betrekking tot het 

deponeren van kunstwerken van het artistieke erfgoed in het Huis Autrique - Goedkeuring 
 Nederlandse Cultuur

35. Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2014 - 
Goedkeuring 

36. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2014 - 
Goedkeuring 

37. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socioculturele verenigingen voor het werkjaar 2014 
- Goedkeuring 

38. Toekennen van subsidies aan de Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het werkjaar 2014 - 
Goedkeuring 

 Nederlandstalig Onderwijs
39. Documenten in verband met de "Scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee" - Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
40. Organiseren van buitenschoolse activiteiten met als doel de kinderen en hun schoolresultaten 

verder te ontwikkelen - Bestuurde Franse studies en werkplaatsen - Reglement - Goedkeuring 
 

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

41. De lijn 26 van de NMBS (Motie van Mevrouw Isabelle DURANT) 
42. De financiële afgrond van de Schaarbeekse kinderdagverblijven (Verzoek van de heer Georges 

VERZIN) 
 

 
 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris  
 (g) Bernard Clerfayt 

Burgemeester-Voorzitter 
 


