
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 18/11/2014 

 S C H A A R B E E K 
 
 
 
AGENDA GECOÖRDONNEERD OP 25 NOVEMBER 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 NOVEMBER 2014 om 18.00 uur in zijn 
gewoon lokaal van vergaderen, ten gemeentehuize, om te beraadslagen over de voorwerpen die op 
hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 27 NOVEMBER 2014 om 18.00 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 26 november 2014 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Het bouwen van een skatepark in Schaarbeek - Verzoek van de heer Renaud Delville 

 

GEMEENTESECRETARIS
 Vergaderingen

2. Ontslag van Mijnheer Mohamed Lahlali uit zijn functies van gemeenteraadslid- Akteneming- 
Onderzoek der gelofsbrieven en aanstelling van zijn opvolger. 

 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

 
GEMEENTESECRETARIS

 Vergaderingen
4. Volmachten tot medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie 
5. Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie 

 

GEMEENTEONTVANGER
 Belastingen

6. Retributiereglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte - Wijziging 
 

UITRUSTING
 Begroting

7. *****INGETROKKEN*****Begroting 2014 - Gewone dienst - Gewone begrotingswijziging nr 8 
 Controle

8. VZW Liens de Quartier Petite Enfance in 't kort LQPE - rekeningen 2013 - akte nemen 
9. VZW Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - rekeningen 2013 - akte nemen 

10. CVBA " Intercommunale d'Inhumation " : Rekeningen 2013 - akte nemen 
11. VZW Travail de Rue à Schaerbeek in 't kort TRS- rekeningen 2013 - akte nemen 
12. VZW Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - rekeningen 2013 - akte nemen 
13. VZW Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek in 't kort AMAS- rekeningen 2013 - akte nemen 
14. OCMW- Begrotingswijziging nr 1 van het dienstjaar 2014 van het OCMW - Goedkeuring 

 



 
 Aankopen

15. LEVERING VAN GEREEDSCHAP VOOR DE VERSCHILLENDE GEMEENTELIJKE DIENSTEN (D1523) - 
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

16. Aankoop van meubilair voor de verschillende gemeentediensten - Gunningswijze en vastlegging 
van de voorwaarden van de opdracht - In kennis stelling. 

17. Schaerbeek Netheid en Groene Ruimtes - Aankoop van een elektrische "pick-up" - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – In kennis stelling 

18. Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - Aankoop van diverse leveringen bij de 
jaarlijkse aannemers van de gemeente - (Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone 
begroting) - Ter in kennis stelling 

19. DSO - Diensten voor consultancy en ontwikkeling voor de herziening van de website van het 
gemeentebestuur van Schaarbeek - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdracht - In kennis stelling 

20. Avenant aan de Conventie voor het beheer van het parkeren - parkeerautomaten - Goedkeuring 
21. Gemeentelijk wagenpark: Aankoop van "3 pick-up's" voor de dienst Gebouwen en de dienst 

Schaarbeek netheid en groene ruimtes - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van 
de opdracht - voor goedkeuring. 

22. GEMEENTELIJK WAGENPARK - Aankoop van een vrachtwagen voor de dienst gebouwen en van een 
vrachtwagen voor de dienst uitrusting - Vastlegging van de gunningswijze en de voorwaarden van 
de opdracht - Ter goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
 Subsidies en partnerships

23. Subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 43.389,71 € voor de deelneming aan de 
specifieke kosten in verband met het hernieuwing van de MIVB bus strook op het Janssensplein : 
ondertekening van de overeenkomst 

 Mobiliteit
24. Mobiliteitscontract. Hernieuwing 2014 - Sch.018 

 

ALGEMENE ZAKEN
 Administratieve politie

25. Verbetering van het artikel 127 van het algemeen politiereglement 
 Technisch vastgoedbeheer

26. Van Dijckstraat, 47 - Bezettingsovereenkomst met de vzw "Caméléon Bavard" 
27. Van Dijckstraat, 47 - Bezetting door de vzw AMOS Circonflexe - Bezettingsovereenkomst 
28. Van Dijckstraat, 47 - Bezetting door de vzw Art Lines - Bezettingsovereenkomst 
29. Lokaal nr 23 - Georges Primoschool - Bezetting door de vzw Darna - Bezettingsovereenkomst 
30. Transfert van het beheer van 15 gemeentelijke appartementen aan SVM - Erfpacht - Aanneming 

 

INFRASTRUCTUUR
 Architectuur en gebouwen

31. Gemeentehuis, restauratie van de vloer- en muurbetegeling van het niveau -1 - gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - ter informatie 

32. Verschillende gemeentegebouwen - Herstelling van de ramen 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht 
Ter informatie 

33. In conformiteit stellen van de verwarmingsregulatie in verschillende gemeentegebouwen : 
verbetering van de energieprestaties - gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - ter informatie 

34. Koningin-Groenpark - Herstelling en/of vervanging van de door vandalen vernielde verlichting - 
Opdracht van werken - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden 

35. Gemeentehuis, restauratie van de trappen in blauwe steen aan de voorgevel - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

36. Gemeentegebouw gelegen Leuvensesteenweg 332 - Herstelling en versteviging van de puntgevel 
- Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

37. Tijdelijke Nederlandstalige school - Versterking van de gas- en elektriciteitsmeters - Gunningswijze 
en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 Wegen
38. Creëren en bewegwijzeren van gemeentelijke fietsroutes - ter informatie 

 Wijkcontracten
39. Duurzaam wijkcontract Helmet - IM6 Helmetsesteenweg 343-347 renovatie van een 

woninggebouw en bouw van een buurt sportuitrusting binnen een huizenblok - Opdracht voor 
werken – Prijsverhoging - Goedkeuring 

40. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang: Goedkeuring van de programmawijzigingen 
41. Duurzaam wijkcontract Helmet - IM2&EP7 Renovatie en verbouwing van het gebouw gelegen in de 

Landbouwstraat 110-112 tot, gedeeltelijk, een GHKO (Gemeentelijke Huis voor Kinderopvang) en 
woningen voor het overige. Afbraak van een opslagplaats binnen in een huizenblok voor de bouw 
van een crèche - Opdracht voor werken – Prijsverhoging - Goedkeuring 

 



 
42. Duurzaam wijkcontract Helmet - Apollosquare - VG1 verbouwing van woningen tot 

gemeenschapsuitrustingen - Opdracht voor werken – Prijsverhoging - Goedkeuring 
 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
 Middenstand

43. Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2014, aan de Schaarbeekse Folklore - Goedkeuring 
 

PUNTEN IN SPOED 
UITRUSTING

 Begroting
87. Overeenkomst tussen de gemeente, het OCMW en het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds 

van de gemeentelijke thesaurieën - Goedkeuring 
88. Nieuwe Overeenkomst met het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke 

thesaurieën om gemeentelijke investeringen toe te laten op de middellange en lange termijn, de 
financieringsmiddelen te diversifiëren en te kunnen genieten van de wettelijke, voordelige 
rentetarieven, naast deze verbonden aan de klassieke leningen bij de bank - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN
 Technisch vastgoedbeheer

89. Gemeentelijke gelijkvloers (mechanische werkplaats) gelegen d'Anethanstraat, 6-8 - Bezetting 
door de Technische Instituut Kardinaal Mercier - Overeenkomst - Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
 Onderwijzend personeelsdienst

90. Bijvoegsel aan de overeenkomst aangaande de Avondcursussen voor Handel van Schaarbeek - 
Dienst onthaal in het schoolmilieu - Permanente scholing van het personeel - Schooljaar 2014-
2015 - Goedkeuring 

 

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

44. De hervorming van de inschakelingsuitkeringen en hun gevolgen (Motie van de heer Axel 
BERNARD) 

45. Balans van de herkapitalisatie van de Gemeentelijke Holding in 2009, voor de gemeente van 
Schaarbeek en de gevolgen van het rechtsgeding die daarop volgde (Verzoek van de heer Axel 
BERNARD) 

91. Mobiliteitsplan - Paviljoen wijk (Verzoek van de heer Abdallah KANFAOUI) 
 

MONDELINGE VRAGEN
46. Een vermindering van de onroerende voorheffing voor een eerste aankoop (Vraag van Mevrouw 

Van Zuylen) 
47. De toegang tot eigendom (Vraag van de heer de Beauffort). 
92. De afschuwelijke staat van het zwembad Neptunium (Vraag van de heer Seydi SAG) 
93. Problemen in verband met netheid - Problemen veroorzaakt door vuilniszakken (Vraag van 

Mevrouw Deborah LORENZINO) 
94. De impact van het afschaffen van bijkomende kredieten toegekend aan vestigingen in 

onderscheiden omkadering voor de scholen en de gemeentelijke financiën (Vraag van Mevrouw 
Barbara TRACHTE) 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris  
 Bernard Clerfayt 

 

Burgemeester-Voorzitter 
 


