Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 19/05/2015

SCHAARBEEK

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 27 MEI 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 28 MEI 2015 om 18.30 uur over de punten
hieronder vermeld maar die op 27 mei 2015 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Sport
1. Huldiging van schaarbeekse sportclubs

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring
Volmachten ter medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie
Sibelgaz CVBA - Statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat - Goedkeuring.
Verkiezing van een vertegenwoordiger van de gemeente als vertegenwoordiger op de
Bestuursraad van de vzw IRISteam - Goedkeuring
Protocol tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en Brulabo cvba
betreffende de controles in de distributiesector met betrekking tot de veiligheid van de
voedselketen - Goedkeuring
UVC Brugmann (Ziekenhuis Paul Brien) - Aanwijzing van nieuwe vertegenwoordigers naar de RB en
de AV - Goedkeuring
Verslag van de vertegenwoordigers van de gemeente bij Schaarbeekse Haard - Ter informatie

FINANCIËN
Inning en kadaster
9. Reglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en
administratieve stukken - Wijziging

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

UITRUSTING
Controle
Kerkfabriek Sint Alice - Rekening van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Sint Servaas - Rekening van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Sint Maria - Rekening van 2014 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek van Sint-Maria – Begroting van 2015 - Gunstig adviseren
Financiering
Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van de onderlaag voor zwevend parket in het kader van de
werken Guffensstraat 22 te boeken op de buitengewone begroting 2014 - Vastlegging van de
gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Aankopen
Dienst Bevolking - Aanvullende uitrusting voor Antenne Bevolking Radium - Gunningswijze en
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Dienst Infrastructuur - Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van een geïnformatiseerd systeem voor
de geolocalisatie van het gemeentelijk wagenpark - Gunningswijze en vastlegging van de
voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring .
Aankoopcentralehandvest in het kader van de toetreding tot de opdrachtencentrale voor
milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden van het BIM - Ondertekening - Goedkeuring

18. Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - Aankoop van materiaal voor de renovatie van
sanitaire voorzieningen bij de jaarlijkse aannemers van de gemeente - (Bestelbonopdracht te
boeken op de buitengewone begroting) - Ter in kennis stelling
Consumptie
19. Gemeentelijk reglement dd 21/05/2003 betreffende de vergoeding voor trajectonkosten voor
gemeentebeambten en voor de leden van het College van Burgemeester en Schepenen - Wijziging
- Goedkeuring

20.
21.
22.
23.

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
Wijkruimtes- Bezetting van de ruimtes "Maison de Quartier Navez" en "Van Dyck" door de vzw
"Atelier Mozaik" - Goedkeuring
Overeenkomst 2015 tussen de gemeente en de vzw "SeTIS Bxl" voor het uitvoeren van het
Stedelijk PreventieProgramma- Goedkeuring
Overeenkomst 2015 tussen de gemeente en de vzw "Schaerbeek Information" voor het uitvoeren
van het Stedelijk PreventieProgramma- Goedkeuring
Mobiliteit
Perspectieven voor de inrichting van de regionale wegen op het grondgebied van Schaarbeek en
de link met her creëren van infrastructuur voor de fietsters in het Burssels Hoofdstedelijke Gewest
(Horizon 2020) (Motie op initiatief van het College van Burgemeester en Schepenen)

ALGEMENE ZAKEN
Technisch vastgoedbeheer
24. Pand gelegen Generaal Eisenhowerlaan, 132 - Bestemmingsonttrekking van het openbaar domein
- Renovatiehuurceel - Goedkeuring
25. Aanhangsel aan de overeenkomst Gemeente-OCMW voor de bezetting van het SAC - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
26. Regionalisering van de startbaanovereenkomsten "Globale Grootsteden projecten" - Bijvoegsel aan
de overeenkomst - Goedkeuring

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Gemeentehuis + School 17 - Vervanging van de stookruimtes en aanverwante werken - Verhoging
van de uitgave - Goedkeuring
Opdracht van Veiligheid- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke bouwplaatsen voor werken
aan gebouwen en wegen - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Josafatpark - Verbetering van de biologische kwaliteit van het water van de vijvers - Gunningswijze
en opdrachtwaarden - Ter informatie
Huis Autrique, Haachtsesteenweg 266 - Restauratie van de voor-en achtergevel - Opdracht van de
werken - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Gemeentehuis - Restauratie van de glas-in-loodramen - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden Goedkeuring
Wegen
Inrichting van zones 30 op het gemeentelijk grondgebied - Overeenkomst voor studie en leiding
der werken - Bijkomende studies - Ter informatie
Heraanleg van de Warmoesstraat - Financieel aandeel - Contractontwerp tussenkomsten van de
gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek - Goedkeuring
Stedenbouw
VZW Maison Autrique - Overeenkomst - Goedkeuring
Wijkcontracten
Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Operatie handelszaken - Wijziging van het
reglement voor de toekenning van premies voor de renovatie van commerciële uitstalramen Goedkeuring
Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Afbraak heropbouw van het nr. 81 Josaphatstraat - Bepaling
van de gunningswijze en de voorwaarden voor de opdracht voor werken - Goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN (MOTIE)

37. Het partnership voor vrije-uitwisseling met de Verenigde Staten (Motie van Mevrouw Catherine
MOUREAUX)
38. Het transatlantisch partnership op de Handel en de Investeringen tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten van Amerika (Motie van de heer Axel BERNARD)
39. Het GDOP 2021 en de bedreigingen die het project TTIP doet ontstaan op dit plan (Motie van
Mevrouw Isabelle DURANT)
40. De akkoordontwerpen van de TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), het CETA
(Comprehensive Trade and Economic Agreement) en het TiSA (Trade in Services Agreement) en
hun gevolgen op de plaatselijke eenheden (Motie van de heer Axel BERNARD)

MONDELINGE VRAGEN
41. Situatie op de geluidsoverlast in Schaarbeek sinds de inwerkingtreding van het moratorium (Vraag
van Mevrouw Mahinur OZDEMIR)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter

