
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 09/12/2014 

 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 17 DECEMBER 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 18 DECEMBER 2014 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 17 december 2014 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS
 Vergaderingen

1. Symbolische adoptie van twee jonge Iraniërs (Motie van het College van Burgemeester en 
Schepenen) 

2. Eedaflegging van de heer Philippe DEN HAENE in de hoedanigheid van adjunct-
gemeentesecretaris. 

3. Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie 
4. vzw Kribben van Schaarbeek - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Algemene 

vergadering - Ter informatie 
 

GEMEENTEONTVANGER
 Belastingen

5. Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing - 
Dienstjaar 2015 - Hernieuwing 

6. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Dienstjaar 2015 - Hernieuwing 
7. Reglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en 

administratieve stukken - Wijziging 
8. Belastingreglement op het ter beschikking stellen aan het publiek van 

telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding - Dienstjaren 2014 tot 2018 – Nieuw 
reglement 

9. Belasting op het ter beschikking stellen en de verhuur van kamers en appartementen - Dienstjaren 
2015 tot 2018 – Wijziging 

10. Belasting op de bookmakerskantoren en hun filialen voor weddenschappen op paardenrennen - 
Dienstjaren 2015 tot 2019 – hernieuwing en wijziging 

11. Gemeentebelasting op het vervuilen van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze - 
Dienstjaren 2015 tot 2019 – Hernieuwing en wijziging 

12. Directe verhaalbelasting van de kostprijs van de door de gemeente uitgevoerde werken voor het 
aanleggen, het wederaanleggen of het onderhoud van trottoirs, trottoirbanden, straatgoten 
Dienstjaren 2015 tot 2019 – Hernieuwing en wijziging 

 

UITRUSTING
 Begroting

13. Bijzondere toelage aan de gemeenten ter vervulling van een opdracht van gemeentelijk belang - 
Tegemoetkoming van de gemeente in de sociale opdrachten van de Brusselse openbare 
ziekenhuizen - Goedkeuring 

14. Begroting 2014 - Gewone dienst - Begrotingswijziging nr 8 - Goedkeuring 
15. Begroting 2014 - Buitengewone Dienst - Begrotingswijziging nr 9 - Goedkeuring 
16. Begroting 2015 - Voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari en maart 2015 - 

Goedkeuring 
 Controle

17. VZW Schaerbeek la Dynamique - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
18. VZW Aide aux consultations de Nourrissons établies dans les écoles communales de Schaerbeek - 

Rekeningen 2013 - Akte nemen 
 



 
19. Kerkfabriek Sint Aleydis - Begroting 2015 - Gunstig adviseren 
20. Kerkfabriek Sint Elisabeth- Begroting 2015- Gunstig adviseren 

 Aankopen
21. Aankoop en installatie van betaalterminals voor verschillende gemeentelijke diensten via Irisnet 

die tussenkomt als aankoopcentrale (D602)- Ter Goedkeuring 
22. Wagenpark - Aankoop van 2 wagens Dacia Dokker voor de dienst Speciale Technieken en de 

Gemeenschapswachten via de aankoopcentrale van het Agentschap Net Brussel - Goedkeuring 
23. Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - Aankoop van diverse leveringen bij de 

jaarlijkse aannemers van de gemeente voor renovatiewerken Guffensstraat 22 - 
Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting - Ter informatie 

24. Gemeentelijk mobiliteitsplan - Studie voor het oplossen van het parkeerprobleem - Gunningswijze 
en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

25. Specifieke diensten - Nederlandstalig Onderwijs - Aankoop van 6 zwarte-piet kostuums - 
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

26. Aankoop van een workflow voor het dematerialiseren en valideren van inkomende facturen - Wijze 
ven gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

27. Aankoop van materiaal voor de verschillende diensten van de gemeente - Gunningswijze en 
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

28. Gemeentelijk onderwijs - Aankoop van een beheerscomputerprogramma voor de inschrijvingen in 
de scholen - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

29. Aankoop van materiaal voor de verschillende gemeentediensten - Gunningswijze en vastlegging 
van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

30. Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van turn- en psychomotorisch materiaal voor de scholen - 
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

31. SDO - Integratie van een elektronisch loket door de ontwikkeling van 4 platforms op het 
webportaal van het gemeentebestuur van Schaarbeek – Gunningswijze en vastlegging van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

32. SDO – Aankoop en aanwending van software voor het gidsen opvolgen en beoordelen van het 
gemeentelijk duurzaam ontwikkelingsplan –Aanvullende diensten – Gunningswijze en vastlegging 
van de voorwaarden voor de aanvullende diensten van de opdracht – Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
 Programma voor stadspreventie

33. Huis van de Burgers - Bezettingsovereenkomst met de vzw "AFAK" - Goedkeuring 
 Subsidies en partnerships

34. Heropwaardering van de sites Van Oost-Capronnier-Voltaire – Overeenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschapcommissie (VGC) en de gemeente Schaarbeek - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN
 Juridische Zaken

35. Ged. t/ N.V. GEMEENTELIJKE HOLDING (geliquideerd) (verweerster) - Irregulariteit m.b.t. de 
kapitaalverhoging van september 2009 (schending van de wet van 16 juni 2006 op de openbare 
aanbieding van beleggingsinstrumenten) - Goedkeuring 

 Technisch vastgoedbeheer
36. Huis van de Vrouwen - Bezettingsovereenkomst door de vzw Maison Médicale Neptune voor 

animaties van spelomgeving - Goedkeuring 
37. Pand gelegen Haachstesteenweg, 266 - Nieuwe bezettingsovereenkomst met de vzw "Maison 

Autrique" - Goedkeuring 
38. Harmoniseringmaatregelen van de wijkruimtes - Nieuwe bijlage bij het algemeen reglement voor 

de bezetting van gemeentelijke lokalen en terreinen - Overdracht van het beheer van het Huis van 
de burgers naar de wijkruimtes - Goedkeuring 

 

HUMAN RESOURCES
 Personeelsdienst

39. Wijziging van het geldelijk statuut - Benaming Directeur van het departement Infrastructuur, 
Directeur Human Resources en Leidinggevend beheerder technische diensten der gebouwen - 
Goekdeuring 

40. Wijziging van het reglement betreffende de oprichting en de aanneming van het statuut van 
humanresourcesmanager - Goedkeuring 

41. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco's personeelsformatie - Departementen 
Algemene Zaken, Gewone Diensten aan de Bevolking, Diensten van de Ontvanger, Openbaar 
Onderwijs en Infrastructuur - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR
 Architectuur en gebouwen

42. Gemeentegebouw gelegen Godefroid Guffensstraat 22 - Asbestverwijdering - Ter informatie 
43. Scholengroep Josafat/Bijenkorf - Restauratie van de gevels van de overdekte speelplaats - 

Architectenopdracht - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
 



 
44. Gemeentelijke speelpleinen – Levering en plaatsing van beveiligingselementen voor de 

speelpleinen - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
45. Vrouwenhuis - Vervanging van de inkomdeur - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter 

informatie 
46. Gemeentehuis - Installatie van veiligheidsdeuren, voorzien van electrische sloten en 

videoparlofoonsysteem - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden - Voor informatie 
47. Josafatpark - Heropbouw van "La Laiterie" - Opdracht van werken - Gunningswijze en 

opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 
48. Gemeentehuis + School 17 - Werken voor de vervanging van de stookplaatsen - Gunningswijze en 

opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 
 Wegen

49. Heraanleg van de van het Ardens Jagersplein - Aanpassing van de fontein - Ter informatie 
 Stedenbouw

50. Subsidies vzw Bus Bavard - Goedkeuring 
 Wijkcontracten

51. Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Multifunctionele pool Van Dyck – opdracht voor 
promotie van werken (ontwerp – uitvoering) – Goedkeuring van de opdrachtvoorwaarden. 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
 Jeugd

52. Tripartiete overeenkomst tussen de vzw Atout Projet, de gemeente Schaarbeek en vzw Sport 
Schaerbeekois en handvest tussen de vzw Atout Projet en de Gemeente Schaarbeek - Goedkeuring 

 Nederlandse Cultuur
53. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en GC De Kriekelaar betreffende de subsidie - 

Goedkeuring 
 Nederlandstalig Biblioteek

54. Nederlandstalige Bibliotheek - Aanpassing van het gebruikersreglement - Goedkeuring 
 Nederlandstalig Onderwijs

55. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Subsidiedossier 'Van Oost' - Goedkeuring 
"Intentieverklaring voor de uitbouw van een Brede school" 

 
 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David NEUPREZ 

Gemeentesecretaris  
 (g) Bernard CLERFAYT 

Burgemeester-Voorzitter 
 


