
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 20/01/2015 

 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 28 JANUARI 2015 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 29 JANUARI 2015 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 28 januari 2015 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. Het plan van de mobiliteitstest Fraikin/Paviljoen (Verzoek van Mevrouw Vanderlinden) 
2. De Reyers Viaduct (Verzoek van de Heer Mahiat) 

 

GEMEENTESECRETARIS 
 Vergaderingen 

3. Commissies van de Gemeenteraad - Wijzigingen - ter informatie 
4. Volmachten ter medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie 
5. Algemeen volmacht van de handtekening in geval van afwezigheid of verhindering - Aanstelling 

van een waarnemende Gemeentesecretaris bij verhindering - Akte nemen 
 

UITRUSTING 
 Begroting 

6. Begroting 2015 - Gewone- en Buitengewone dienst - Goedkeuring 
 Controle 

7. VZW Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Overeenkomst – Goedkeuring 
8. VZW "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
9. VZW Les Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek in 't kort AML de Schaerbeek - Rekeningen 2013 

- Akte nemen 
10. VZW "Royal Canter LC Schaerbeek" - Rekeningen 2013 - Akte nemen 
11. VZW Pro Velo - Instituut voor onderzoek en promotie van de fiets afgekort Pro Velo - Rekeningen 

2013 - Akte nemen 
12. Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging van 2014 - Gunstig adviseren 
13. Kerkfabriek van Goddelijke Zaligmaker – Begroting van 2015 - Gunstig adviseren 
14. Kerkfabriek van Sint Jan en Niklaas – Begroting van 2015 - Gunstig adviseren 

 Aankopen 
15. Aankoop van een workflow voor het dematerialiseren en valideren van inkomende facturen - 

Bijkomende uitgave van 11,45 % - Ter kennisgeving 
16. Dienst Informatica - Aankoop van informaticamateriaal in het kader van het project green IT - 

Bijkomende uitgave van meer dan 10 % - Ter kennisgeving 
17. Infrastructuur - Gebouwen & Speciale Technieken - Aankoop van diverse leveringen bij de jaarlijkse 

aannemers van de gemeente - (Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting) - Ter 
informatie 

18. DSO - Project "Happy-Cultivons" - Aankoop van bijenkorven en beveiligheidsmaterieel - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

19. Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van computers voor het Frans Fisher Instituut bij het CIBC - 
Subsidies 80/20 van de Federatie Wallonië-Brussel - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

20. Openbare Onderwijs - Aankoop van psychopedagogische testen - Gunningswijze en vaststelling 
van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

21. Studie voor de organisatie van een nieuwe secundair onderwijs instelling in Schaarbeek - Wijze 
van gunnen en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 



 

 

 

22. Aankoop van een onthaalbalie op maat voor de franstalige bibliotheek - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 Programma voor stadspreventie 

23. Wijkruimtes - Bezetting van het Buurthuis Navez door de VZW "Caméra Quartier" - Goedkeuring 
24. Wijkruimtes - Bezetting van het Buurthuis Navez door de vzw "CréAction" - Goedkeuring 
25. Overeenkomst tussen de sociale kruidenierswinkel " Les Capucines" en de gemeente Schaarbeek - 

Hernieuwing - Goedkeuring 
 

ALGEMENE ZAKEN 
26. Politiereglement betreffende sluitingsuren van slijterijen - Goedkeuring 

 Administratieve politie 
27. Algemeen politiereglement - Administratieve sancties - Ratificeren protocolakkoord betreffende de 

verkeersinbreuken krachtens artikel 3,3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties - Goedkeuring 

 Technisch vastgoedbeheer 
28. Van Oost complex - Bezetting door de vzw UOSA - Bezettingsovereenkomst 

 

HUMAN RESOURCES 
 Personeelsdienst 

29. Wijziging van het reglement betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel - 
Invoering van de elektronische maaltijdcheques - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR 
 Architectuur en gebouwen 

30. Bouw van een passief kinderdagverblijf, Marcel Mariënstraat 26 - Verhoging van de uitgave - 
Goedkeuring 

31. Frans Fischer Instituut - Bouw van een lift voor leerlingen met beperkte mobiliteit - Verhoging van 
de uitgave - Goedkeuring 

32. TCR - Inrichting van kantoorruimtes - Architectenopdracht - Verhoging van de uitgave - 
Goedkeuring 

33. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school 'Ecole du Parc' en van nieuwe lokalen voor een scouts- 
en gidseneenheid - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

34. SAC Vifquin - Herstelling van de lift - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - 
Ter informatie 

35. De Potterstraat 39, 3de verdieping - Vervanging van twee dakramen - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

36. Conciërgewoning van de School 'La Vallée', Grote Bosstraat 78-80 - Levering en plaatsing van een 
nieuwe ingerichte keuken - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

37. Conciërgewoning van de School nr. 2 - Levering en plaatsing van een nieuwe ingerichte keuken - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

38. Gemeentelijke serres - Studieopdracht gericht op het opmaken van een bestek voor de vervanging 
van de regulatie en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties - Gunningswijze, voorwaarden 
van de opdracht van diensten - Ter informatie 

39. Gemeentelijk appartementsgebouw gelegen Josafatstraat 312 - Instandhoudingswerken aan het 
dak - Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

40. School 6 - Plaatsing van een verwarmingsregeling in de oude lokalen van de vzw ‘het Atrium’, 
herbestemd voor klaslokalen in het kader van het Scholenplan - Gunningswijze, voorwaarden van 
de opdracht van leveringen - Ter informatie 

41. Vzw "Latitude Nord", Solvayplein 2 - Leveren en plaatsen van venitiaanse zonneblinden - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 Wegen 
42. Bodemonderzoek met het oog op grondwerken in de Josafatstraat, in het kader van het 

wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van 
diensten – Ter informatie 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
43. ASBL Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Overeenkomst – Goedkeuring 

 



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

44. De aanslag op 7 januari 2015 tegen journalisten en cartoonisten van de krant Charlie Hebdo 
(Motie van Mevrouw Sophie QUERTON) 

 
 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

 
 
 
 
 

David Neuprez 

Gemeentesecretaris  
 

 
 
 
 
 

Bernard Clerfayt 

Burgemeester-Voorzitter 
 


