Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 20/10/2015

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

1.
2.
3.
4.

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring
Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie
Volmachten ter medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie
SIBELGAS en BEI - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur - Goedkeuring

FINANCIËN
Inkohieringen en reglementen
5. Gemeentebelasting op het aanplakken van affiches op openbare plaatsen - Dienstjaren 2016 tot
2020 – Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring
UITRUSTING
6. Ocmw - Rekening 2014 - Goedkeuring
Begroting
7. Begroting 2015 - Begrotingswijziging - Gewone dienst nr 4 - Buitengewone dienst nr 5 Goedkeuring
8. Begroting 2015 - Begrotingswijziging - Gewone dienst nr 4 - Dotatie aan de politiezone
Controle
9. VZW "Sport Schaerbeekois" - Rekeningen 2014 - Akte nemen
10. VZW "Rénovation à Schaerbeek" in het kort RenovaS - Rekeningen 2014 - Akte nemen
11. VZW "Ludocontact" - Rekeningen 2014 - Akte nemen
12. VZW Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Rekeningen 2014 - Akte nemen
13. VZW "Créactions" - Rekeningen 2014 - Akte nemen
14. VZW Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Rekeningen 2014 - Akte nemen
15. VZW Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale in het kort ASIS - Rekeningen 2014 - Akte nemen
16. VZW "Joyeuse Enfance de Schaerbeek" - Rekeningen 2014 - Akte nemen
17. VZW Ludocontact - Overeenkomst – Goedkeuring
18. VZW CréAction - Overeenkomst – Goedkeuring
Magazijn
19. Infrastructuur - Gunning van de opdracht voor de aankoop van aanvullende leveringen op basis
van artikel 26 §1 3° c van de wet van 15 juni 2006 bij de jaarlijkse aannemers van de gemeente in
het kader van de stockopdrachten - Ter informatie
Overheidsopdrachten / Aankopen
20. DSO - Ontwikkeling van ViaMP software aangekocht bij Artal Technologies SAS (Act 21) - Ter
informatie
21. Gunning van opdrachten teneinde diverse benodigdheden voor de diensten aan te kopen via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een aanvaarde factuur - Ter
informatie
22. Gunning van opdrachten om verschillende leveringen voor de diensten te verkrijgen via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een aanvaarde factuur - Ter
informatie

23. Departement Financiën–Ontvangerij - Aankoop van een interface module met externe bron Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
24. Aankoop van gereedschap voor verschillende gemeentelijke diensten - Gunningswijze en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
25. Gunning van opdrachten teneinde diverse benodigdheden voor de diensten aan te kopen via
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een aanvaarde factuur Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
26. Dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van materiaal voor paarden en ezels en
van technische leveringen - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
27. Motie betreffende de algemene aanleg van de middenring vanaf de Van Praetbrug tot de
Vergotesquare inbegrepen met de hoogdringendheid van de aanleg van het Meiserplein en de
Reyerslaan
Programma voor stadspreventie
28. Strategisch Plan voor Preventie en Veiligheid 2014-2017- TRANSIT Overeenkomst 2015 Goedkeuring
29. Wijkruimtes - Vernieuwing van de bezettingsovereenkomst door Sint Lukas - Goedkeuring
30. Wijkruimtes - Bezetting van Van Dyck door CEDAS - Goedkeuring
31. Wijkruimtes - Eenmalige bezetting van de wijkruimte 208 - Goedkeuring
32. Wijkpartenariaat - Bezetting van Van Dyck door de vzw De Broej'Ratatouille - Goedkeuring

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
Ged. tegen BELGISCHE STAAT (Minister van Financiën) - Belastingverlichting van de onroerende
voorheffing en van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing ten voordele van
schaarbeekse belastingplichtige - Vraag om inlichtingen, gebaseerd op de wet van 11 april 1994
betreffende de openbaarheid van bestuur, gevormd bij brieven van 23 april 2015 en van 18 juni
2015 - Weigering genotificeerd aan de Gemeente bij brief van 18 augustus 2015 - Beroep tot
nietigverklaring bij de Raad van State
Ged. t/ BELGISCHE STAAT (vertegenwoordigd door de Minister van Financiën) - Belastingverlichting
van de onroerende voorheffing en van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing verricht ten voordele van een schaarbeekse belastingplichtige - Vordering tot
burgerlijke aansprakelijkheid
Technisch vastgoedbeheer
Huis van de Vrouwen - Josafatstraat, 253 - Bezetting door de vzw SEED - Aanhangsel Goedkeuring
Huis van de Vrouwen - Bezettingsovereenkomst met de vzw Ciproc voor zumbalessen Aanhangsel - Goedkeuring
Transfert van 2 gebouwen met 12 gemeentelijke appartementen aan de Schaarbeekse Haard Erfpacht - 3de faze - Aanneming
Complex Tamines - Stephensonstraat, 80 - Bezetting door de vzw Lire & Ecrire - Toewijzing van
huurcontract aan de vzw Alpha Brique - Renovatiehuurceel - Vergoedingsovereenkomst voor de
geluidsisolatiewerken
Algemeen reglement voor de bezetting van gemeentelijke lokalen en terreinen - Goedkeuring
Standaardovereenkomsten gegrond op drie criteria voor de bezettingen van gemeentelijke lokalen
- Standaardovereenkomst van de Dienst Stedelijke preventie programma betreffende de
buurruimten vastgesteld in het kader van het algemeen reglement voor de bezetting van
gemeentelijke lokalen en terreinen - Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
41. Toekennen van ecocheques aan het niet-onderwijzend gemeentepersoneel - Goedkeuring
42. Wijziging van de tijdelijke specifieke personeelsformaties "Fonds voor het Grootstedenbeleid" Stedelijk Preventieprogramma - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring
43. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Departementen
diensten van de Gemeentesecretaris, Strategische en Duurzame ontwikkeling, Algemene
Aangelegenheden, Human Resources, Specifieke diensten en Infrastructuur - Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
44. Dienst SN&GR- Paddockinrichting van de ezels - Aanpassing van het afwateringssysteem - Ter
informatie
45. School 2/12 – Renovatie van het sanitair van de lagere school (blok 2) - Verhoging van de uitgave Goedkeuring
46. Beveiliging van het Frans Fischer Instituut - Inrichting van nooduitgangen -Verhoging van de
uitgave - Goedkeuring

47. TCR (kant Anatole France) - Levering en plaatsing van een nieuwe sectionaalpoort die toegang
verschaft tot de parking - Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter
informatie
48. Site van het Emile Max Lyceum - Afdeling Dailly en de School 10 - Plaatsing van brand- en
inbraakdetectiesystemen in de gebouwen - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie
49. Atheneum Fernand Blum - Vervanging van een regelaar ten gevolge van waterschade Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
50. 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
Wegen
51. Plaatsing van een straatkolk en zijn aansluiting op de openbare riool - Helmetsesteenweg 313-315
en Charles Gilisquetlaan (tegenover nr. 86, hoek Victor Vanderhoeftstraat) – Ter informatie
52. Creëren en bewegwijzeren van gemeentelijke fietsroutes - Ter informatie
53. Heraanleg van de Paul Deschanellaan, gedeelte tussen de Trooststraat en de Armand Steurssquare
– Wijze van gunnen en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
54. Levering en plaatsen van een gerichte bewegwijzering, bestemd om de voetgangers te gidsen in
de openbare ruimtes te Schaarbeek - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Stedenbouwkundige renovatie
55. Medewerkingsovereenkomst met het SVK 'Comme Chez Toi' - Goedkeuring
Stedenbouw
56. Subsidies vzw APEB (Association pour l'Etude du Bâti) - Goedkeuring
Wijkcontracten
57. Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Multifunctionele pool Van Dyck – Opdracht voor
begeleiding van het bouwheerschap - Verhoging van de erelonen - Goedkeuring
58. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Herinrichting van het Rasquinetpark - verhoging van de
erelonen - Aanhangsel bij de overeenkomst - Goedkeuring

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Burgerlijke Stand – Begraafplaats
59. Algemeen Tariefreglement der grafconcessies - Wijziging - Goedkeuring
60. Algemeen Reglement betreffende de politie over het lijkenvervoer, de begravingen, de
begraafplaats en de wachtkelders - Wijzigingen - Goedkeuring
SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
61. Offerfeest 2015 - Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw "Association des Mosquées de
Schaerbeek" - Goedkeuring
Sport
62. Subsidies aan de sportclubs voor het dienstjaar 2015 - Goedkeuring
Kindsheid
63. Subsidies aan de verenigingen die werken met kleine kinderen - Dienstjaar 2015 - Goedkeuring
64. Subsidies aan de verenigingen die werken met kinderen - Dienstjaar 2015 - Goedkeuring
Economie – Arbeidsbemiddeling
65. Samenvatting van de beleidsverslagen 2014 van de gesubsidieerde vzw's die actief zijn op het
vlak van Economie en/of Tewerkstelling - Ter informatie
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
66. Basis-, kleuter- en lagere scholen - Vzw tot ondersteuning - Type overeenkomst - Goedkeuring
67. VZW " Bambins fûtés" - Wijziging van de overeenkomst tussen de gemeente en de VZW
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Michel De Herde
Wnd Burgemeester

