
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 15/09/2015 

 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 23 SEPTEMBER 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 24 SEPTEMBER 2015 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 23 september 2015 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen

1. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
2. Ontslag van Mevrouw Catherine Moureaux uit haar functies van gemeenteraadslid - Akteneming - 

Onderzoek der geloofsbrieven en aanstelling van haar opvolger. 
3. Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie 
4. Het onthaal van kandidaat asielzoekers (Motie van het College van Burgemeester en Schepenen)  
5. Brulabo cvba - Begrotingsramingen en aandelen van de deelgenote gemeenten voor het boekjaar 

2016 en notulen van de gewone vergadering van de algemene vergadering van 23 juni 2015 - Ter 
informatie 

 Process beheersing
6. Oproep voor extra middelen uit Iristeam (CIBG) om HubSessions te verbinden aan het regionale 

toezicht (via BO-secretariaat) - Goedkeuring 
 

FINANCIËN  
 Inkohieringen en reglementen

7. Belasting op de privé-clubs - Dienstjaren 2016 tot 2020 – Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring 
8. Belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden - Dienstjaren 2016 tot 2020 – 

Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring 
9. Belasting op de commerciële oppervlakten - Dienstjaren 2016 tot 2020 – Hernieuwing en wijziging 

- Goedkeuring 
10. Retributiereglement op markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen en andere ambulante 

activiteiten - Dienstjaren 2015 tot 2018 – Wijziging - Goedkeuring 
 

UITRUSTING  
 Controle

11. VZW Crossing Schaerbeek "Jeunes" - Rekeningen 2013 - Toelage 2014 - Akte nemen 
12. CVBA "Le Foyer Schaerbeekois" - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
13. VZW "Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek" - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
14. ASBL "Oeuvres des Colonies de Schaerbeek" -Rekeningen 2014 - Akte nemen 
15. VZW "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
16. VZW "Centres Pater Baudry" - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
17. VZW Aide aux Familles de Schaerbeek - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
18. VZW Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-

Noode/Schaerbeek - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
19. VZW Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek, in het kort PEPSS - 

Rekeningen 2014 - Akte nemen 
20. Kerkfabriek Sint Albertus – Begrotingswijziging n°1 van 2015 - Gunstig adviseren 
21. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting van 2016 - Gunstig adviseren 
22. Kerkfabriek Epifanie – Begroting van 2016 - Gunstig adviseren 
23. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting van 2016 - Gunstig adviseren 

 



 
24. Kerkfabriek Sint Suzanna – Begroting van 2016 -Gunstig adviseren 
25. Kerkfabriek Sint Servaas – Begroting van 2016 - Gunstig adviseren 
26. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begroting van 2016 - Gunstig adviseren 
27. Kerkfabriek Sint Jan en Nicolas – Begroting van 2016 - Gunstig adviseren 

 Magazijn
28. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van sanitair in het kader van de 

inrichting van een bijkomende speelplaats voor de nederlandstalige school Grote Bosstraat - 
Gunnen van de opdracht op basis van een onderhandelingsprocedure zonder publiciteit 
vastgesteld door een aanvaarde factuur- Ter informatie 

29. Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van tegels CS LOUNGE beige GPD-70 UP 30x30 in het kader 
van de renovatiewerken bij de huisbewaarders te boeken op de buitengewone begroting 2014 - 
Gunningswijze (D1523) - Ter informatie 

 Overheidsopdrachten / Aankopen
30. Infrastructuur - Wegendienst - Ankoop van waterslikkers 
31. Infrastructuur - Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van 3 bestelauto's "Dacia Dokker" en een 

electrische stadsstofzuiger "Glutton" bestemd voor het departement infrastructuur via de 
aankoopcentrale ANB - Goedkeuring. 

32. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in 
het kader van de lopende bestelbonopdrachten - Uitgaven te boeken op de buitengewone 
begroting - Ter informatie 

33. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in 
het kader van de lopende bestelbonopdrachten - Uitgaven te boeken op de buitengewone 
begroting - Ter informatie 

34. Dienst Sport - Aankoop van materiaal voor de verschillende sportsites - Gunningswijse en 
vastelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

35. Dienst Bevolking – Vervanging van het gestolen materiaal van de begraafplaats - Gunningswijsz en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

36. Infrastructuur - Wegen- Aankoop en plaatsing van verticale verkeerssignalisatie en zonne-energie 
radars - Gunningswijze en vastelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

37. Infrastructuur - Wegen en Gebouwen - Aankoop van stadsmeubilair - Gunningswijze en vastlegging 
van de gunningsvoorwaarden - Ter informatie 

38. Infrastructuur - SN&GR- Aankoop van bomen voor de dienst Schaarbeek Netheid & Groene 
Ruimtes - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

39. Infrastructuur - Speciale Technieken - Aankoop van leveringen voor telefonie - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

40. Dienst Uitrusting – Boekhouding - Aankoop van de module « beheer van de stromen van 
inkomende facturen » - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

41. Nederlandstalige Bibliotheek – Aankoop reiningingsmachine - Gunningswijsz en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

42. Gemeentelijk onderwijs - Aankoop van materiaal voor de Gezondheidsbevordering op School 
centra - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

43. Gemeentelijk onderwijs - Aankoop van muziekinstrumenten - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

44. Specifieke diensten voor de bevolking - De Dienst Nederlandse Cutuur - Aankoop van 
platformwagen - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

45. Infrastructuur - Dienst Gebouwen - Aankoop en plaatsing van een uitrusting met foto-elektrische 
cellen voor het beveiligen van de TCR-site - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

46. Informatica - Aankoop van diverse benodigdheden , onderhoud en consultancy - Gunningswijze en 
vastelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

47. Dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van speeltuigen voor kinderen en van 
tuinbouwmateriaal - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

48. Infrastructuur - Architectuur - Materiaal voor de plaatsing van een afrastering voor de school 10 - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

49. Beheersing processen - Begeleiding bij het opstellen en modelvorming van de processen van de 
administratie -Gunningswijze en vastelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

50. Dienst Infrastructuur - Aankoop van bijkomende fonctionaliteiten voor de FME databank software - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

51. Dienst Infrastructuur - Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van 4 Pick-up’s- Keuze van de 
gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter goedkeuring 

52. Dienst Infrastructuur - Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van een graaf/laadmachine voor de 
gemeentelijke begraafplaats - Keuze van de gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden 
van de opdracht - Ter goedkeuring 

53. Dienst Infrastructuur - Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van een verhoogde vrachtwagen met 
enkele cabine, van een verhoogde vrachtwagen met enkele cabine uitgerust met een achterklep 
lift en van een voertuig type vrachtwagen - Keuze van de gunningswijze en vastlegging van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter goedkeuring 

 



STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
54. Inzet van de gemeenten met oog op COP21 (conferentie van de partijen van Parijs over de 

klimaatverandering van 30 november tot 11 december 2015) - Goedkeuring 
 Programma voor stadspreventie

55. Wijkruimtes - Bezettingsovereenkomst van het Buurthuis Navez door de vzw "CréAction" - 
Hernieuwing - Goedkeuring 

56. Wijkruimtes - Bezettingsovereenkomst van het Buurthuis 208 door de vzw "Jongeren tegen 
racisme" - Goedkeuring 

57. Wijkruimtes - Bezettingovereenkomst van het Buurthuis Navez en Renan door de VZW "Caméra 
Quartier" - Goedkeuring 

58. Wijkruimtes - Bezettingovereenkomst van het kantoor en de wijk Vogler door de vzw "SAVE" - 
Goedkeuring 

59. Wijkruimtes - Vernieuwing van de bezetting overeenkomst door de vzws, instellingen en bewoners: 
"Cultures-elles", "Basisschool De Buurt", "De Broe'j Ratatouille", "Wijkpartenariaat", "CEDAS", de 
bewoners - Goedkeuring 

60. Wijkruimtes - Vernieuwing van de bezetting overeenkomst van het Wijkhuis Renan - Goedkeuring 
61. Wijkruimtes - Vernieuwing van de bezetting overeenkomst door de vzws "Bouge-toi", "Inférences", 

"Générations" en "La Relève" - Goedkeuring 
62. Wijkruimtes - Bezetting van de zaal Van Dyck door de vzw "Ramid" - Goedkeuring 
63. Wijkruimtes - Bezetting van "Vogler" door de vzw Ladder'op - Goedkeuring 
64. Wijkruimtes - Bezetting van de ruimtes door de vzw HSS - Goedkeuring 
65. Wijkruimtes - Bezetting van de ruimte 208 door de vzw Sirine - Goedkeuring 
66. Wijkruimtes - Bezetting van de ruimte Vogler door de vzw "SAVE" - Goedkeuring 
67. Straathoekwerkers en WijkCel - Praatgroepen over Verslaving voor schaarbeekse familieleden van 

mensen die verslaafd zijn - Goedkeuring 
68. VZW Travail de Rue à Schaerbeek - Overeenkomst (Stedelijke Preventie Programma 2015) - 

Goedkeuring 
 PSP - Straathoekwerkers

69. Overeenkomst tussen TRS v.z.w - De Gemeente en AS Schaarbeek - Goedkeuring 
 PSP - Noorder Zon 

70. Vernieuwing van de overeenkomst in het Huis van de Burgers door het OCMW van Schaarbeek - 
Goedkeuring 

71. Bezetting van het Huis van de Burgers door de Scouts - Goedkeuring 
72. Vernieuwing van de overeenkomsten van de vzw’s van het duurzaam wijkcontract Koninging-

Vooruitgang, die hun activiteiten ontwikkelen in het Huis van de Burgers voor het jaar 2015-2016. 
73. Vernieuwing van de overeenkomsten van de vzw’s, die hun activiteiten ontwikkelen in het Huis 

van de Burgers voor het jaar 2015-2016 - Goedkeuring 
74. Bezetting van het Huis van de Burgers door de vzw "Univers'Elle" - Goedkeuring 

 PSP - Cel wijk 
75. Wijkcel - Partnership overeenkomst en affiche voor het project “De sensibilisatie van jongeren over 

de situatie van Syrische vluchtelingen en over burgerengagement” - Goedkeuring 
76. Wijkcel - Subsidie van VZW Espace P... - Goedkeuring 

 Subsidies en partnerships
77. EPB Subsidie - Goedkeuring van de overeenkomst met de BIM - Goedkeuring 

 Communicatie
78. Stedelijk Preventieprogramma - Communicatie - Europese Week van de Lokale Democratie 2015 - 

Conventie Demokratiefabriek - Goedkeuring 
 Mobiliteit

79. Parkeren - Gemeentelijk ParkeerActieplan - Goedkeuring 
80. Mobiliteitscontract - Hernieuwing 2015 - Sch.019 - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken

81. Ged. t/ Belgische Staat (Minister van Financiën) - Belastingverlichting van de onroerende 
voorheffing verricht door de FOD Financiën op het einde 2012 (ten gunste van de R.T.B.F. en de 
V.R.T.) - Aanvraag tot toegang naar de administratieve documenten m.b.t. deze 
belastingverlichting, gevormd in name van de Gemeente op basis van de wet van 11 april 2004 
betreffende de openbaarheid van bestuur - Expliciete beslissing van afwijzing (genotificeerd aan 
het Kabinet Bourtembourg bij brief van 23 juli 2015) - Nieuw beroep tot nietigverklaring bij de 
Raad van State - Goedkeuring 

 Technisch vastgoedbeheer
82. Huis van de Vrouwen - Bezettingsovereenkomst met de vzw Mudriam voor theaterlessen - 

Goedkeuring 
83. Huis van de Vrouwen - Bezettingsovereenkomst met de vzw Ciproc voor zumbalessen - 

Goedkeuring 
84. Gemeentelijk gebouw gelegen Radiumstraat, 20 - Bezetting van de achterlijke koer door de crèche 

d'Ali Baba - Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring 
 



 
85. Complex Tamines - Stephensonstraat, 80-84 - Bezetting door de vzw Créactions - Huurneeming 

van een nieuwe opervlakte van 84,22 m² - Aanhangsel en renovatiehuurceel -Goedkeuring 
86. Complex Tamines - Stephensonstraat, 80 - Bezetting door de vzw Lire & Ecrire - Toewijzing van 

huurcontract aan de vzw Alpha Brique - Renovatiehuurceel - Vergoedingsovereenkomst voor de 
geluidisolatiewerken - Goedkeuring 

87. Pand gelegen Generaal Eisenhowerlaan, 132 - Bestemmingsontrekking van het openbare domein - 
Renovatiehuurceel - Goedkeuring 

88. Transfert van 2 gebouwen gelegen Princes Elisabethlaan, 48 en Portaelsstraat, 158 met 10 
gemeetelijke appartementen aan Asis (Sociale Verhuur Maatschappij ) - Erfpacht - Aanneming 

89. Bezettingsovereenkomsten types voor de verenigingen - Goedkeuring 
 

HUMAN RESOURCES  
 Personeelsdienst

90. Wijziging van het geldelijk statuut - Verhoging van de tussenkomst in de verplaatsingskosten 
woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, de fiets of te voet - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen

91. Site Chazal - Opdracht voor de topografische opmeting van de collector "Boerenhol" door 
Hydrobru - Ter informatie 

92. School La Vallée - Optrekken van een nieuw lagere schoolgebouw voor bijzonder onderwijs type 1 
en type 2 - Goedkeuring 

93. Renovatie van de speelplaats van het Atheneum Fernand Blum, Ernest Renanlaan - Voltooiing - Ter 
informatie 

94. Huis der Kunsten - Plaatsing van een signalisatie - Uitbreiding van de opdracht betreffende de 
signalisatie van het Josafatpark - Goedkeuring 

95. Ontwerp van overeenkomst voor een opdracht uit te voeren door Citydev.brussels - Geïntegreerde 
studie voor de ontwikkeling van de gemeentelijke sites SAC/Vifquin, Jerusalem, Waelhem/Helmet 
en Tamines - Goedkeuring 

96. Nederlandstalige school 'De Kriek' - Grote Bosstraat 76 - Bouw van prefab klaslokalen - Werken 
voor aansluiting op de openbare verzamelriool - Ter informatie 

97. Heropwaardering van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Sturingsopdracht - Verhoging van 
de uitgave met het oog op een opdracht van Assistentie aan de Bouwheer - Ter informatie 

98. 'Théâtre de la Balsamine' - Levering en plaatsing van een nieuwe toegangsdeur - Gunningswijze 
en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

99. Scholengroep Roodebeek, E. Max Lyceum (Haacht), Atheneum F. Blum (Renan) - Energieaudit van 
de gebouwen, voorafgaand aan het bekomen van de milieuvergunning (opdracht van diensten) - 
Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

100. Gemeentehuis - In conformiteit stellen van twee liften bij hoogdringendheid - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

101. Plaatsing van een feestverlichting in 2015 - Goedkeuring van de gunningswijze en van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

102. Speeltuin Foucart - Voorafgaandelijke grondwerken en plaatsing van rubberen tegels - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

103. Gemene muur School 10/crèche Bossaerts - Plaatsing van een scheidingshekken - Gunningswzije 
en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

104. Verschillende gemeentegebouwen - Thermische isolatie van de buizen - Stockopdracht - 
Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

105. Gemeentelijke serres - Renovatie van de verwarmings- en regelinstallaties - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 

106. Huis Autrique, Haachtsesteenweg 266 - Restauratie van de voor- en achtergevel - Vastlegging van 
de nieuwe gunningswijze - Ter goedkeuring 

107. TCR - Renovatie van een plat dak en twee terrassen - Gunningswijze en voorwaarden van de 
opdracht - Goedkeuring 

 Boekhouding, openbare ruimte, vervoer
108. Geïnformatiseerd beheer van het wagenpark en promotie van het eco-rijden – Goedkeuring van 

het project en van het ‘handvest voor de gebruikers’ 
 Wegen

109. Horizontale signalisatie - Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten - Wijze 
van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

110. Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Wijze van gunnen en vaststelling 
van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 Wijkcontracten
111. Duurzaam Wijcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Operatie 2.1-4.1 – Herinrichting van de wegenis – 

Plaatsen van bloembakken aan de gevels - Ter informatie 
 



 
112. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie1D – Hoek Navez/Portaels – Bouw van een passief gebouw 

met woningen die gelijkgesteld zijn aan sociale woningen op de hoek van de Navezstraat en de 
Portaelsstraat - Opdracht voor werken – Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

 

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
113. Federerend charter der Wijkcomités betreffende de vluchten boven Brussel - Goedkeuring  

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
114. Reglement voor de toekenning van de subsidies voor de 'Noord–Zuid samenwerkingsprojecten' - 

Goedkeuring 
115. Reglement voor de toekenning van subsidies ter ondersteuning van projecten Familie-Handicap - 

Goedkeuring 
 Franse Cultuur

116. Standaardovereenkomst voor Festival Europalia - Goedkeuring 
 Nederlandse Cultuur

118. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socioculturele verenigingen voor het werkjaar 2015 
- Goedkeuring 

119. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2015 - 
Goedkeuring 

120. Toekennen van subsidies aan de Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het werkjaar 2015 - 
Goedkeuring 

121. Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2015 - 
Goedkeuring 

 Nederlandstalig Onderwijs
117. Samenstelling van de Nederlandstalige Bibliotheekcommissie - Ter goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
122. Toelage aan de vzw JES - Goedkeuring 
123. VZW Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-

Noode/Schaerbeek - Overeenkomst - Goedkeuring 
 Onderwijzend personeelsdienst

124. Onderwijs voor sociale pormotie - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" - Nederlandse 
lessen voor de ambtenaren - Schooljaar 2015-2016 - Rechtzetting - Goedkeuring 

 

AGENDA (VERVOLG) 
MONDELINGE VRAGEN 

125. De mogelijke gevolgen die de gemeente en haar inwoners kan geven bij de aankomst van de 
vluchtelingen. (Vraag van Mevrouw Isabelle DURANT) 

126. De bijdrage van de schaarbeekse inwoners geëngageerd op het platform AirBNB en die één of 
meerdere kamers ter beschikking stellen voor tijdelijke huur. (Vraag van Mevrouw Isabelle 
DURANT) 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

 
 
 
 
 

David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
 
 

Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 


