
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 17/11/2015 

 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 25 NOVEMBER 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 26 NOVEMBER 2015 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 25 november 2015 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

1. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
2. Comensia (oud Brussels Thuis) - Fusie van de cvba SORELO - Vertegenwoordiging van de 

gemeente tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering 
 

FINANCIËN  
 Controle en strategie 

3. OCMW - Begrotingswijziging n°3 van het dienstjaar 2015 van het OCMW - Goedkeuring 
4. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging n°1 van 2015 - Gunstig adviseren 
5. Kerkfabriek Sint Albertus – Begroting 2016 - Gunstig adviseren 
6. VZW Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
7. VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
8. VZW Jeunes Schaerbeekois au Travail - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
9. VZW "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" afgekort in PE - Rekeningen 2014 - Akte nemen 

10. Brusselse Gasintercommunale (I.B.G.) - Balans en Rekeningen 2014 - Akte nemen 
11. Brusselse Elektriciteitsintercommunale (I.B.E.) - Balans en Rekeningen 2014 - Akte nemen 
12. VZW "Pater Baudry" - Overeenkomst – Goedkeuring 
13. VZW "Maison de la Laïcité de Schaerbeek" - Overeenkomst – Goedkeuring 
14. VZW "Les amis de la morale laïque de Schaerbeek - A.M.L." - Overeenkomst – Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Programma voor stadspreventie 

15. Programma Preventie Schoolverzuim (P.S.V) 2015/2016 - Goedkeuring 
 Subsidies en partnerships 

16. Stedelijk beleid - Wijziging van de overeenkomst 2015 - Goedkeuring 
 Milieuraadgeving 

17. Overeenkomst « lokale agenda 21 2015 » tussen de Gemeente en het Brussels Instituut voor 
Milieubeheer (BIM) - Goedkeuring 

 

HUMAN RESOURCES  
 Personeelsdienst 

18. Wijziging van de tijdelijke specifieke personeelsformaties "Fonds voor het Grootstedenbeleid" - 
Stedelijk Preventieprogramma - Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring  

19. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Departementen 
Strategische en Duurzame ontwikkeling, Gewone diensten aan de bevolking, Financiën, Franstalig 
gemeentelijk onderwijs, Specifieke diensten en Infrastructuur - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR 
20. ASBL VIA - Overeenkomst – Goedkeuring  

 



 
 Architectuur en gebouwen 

21. Retributiereglement op de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de 
openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting - Goedkeuring 

22. Verschillende gemeentegebouwen - Opdracht voor de EPB-studies van de verwarmingsinstallaties 
van meerdere gemeentelijke sites - Ter informatie 

23. School 13 - Vervanging van de vier toegangsdeuren tot de sanitaire blokken - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

24. Frans Fischer Instituut Eenens - Beveiligingswerken van de toegangshal - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

25. Neptunium - Vervanging van de sectionaalpoort die toegang geeft tot de parking - Gunningswijze 
en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

26. Verschillende gemeentegebouwen - Werken voor de inconformiteitstelling van de liften - 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Stedenbouwkundige renovatie - Woongelegenheid 
27. Duurzaam Wijkontract Konoinging Vooruitgang - De verkennend bodemonderzoek van het perceel 

gelegen Jollystraat 170-172 - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

 Uitrusting 
28. Gemeentelijke Onderwijs - Bestelling van een laptop en toebehoren bij de CIBG - Ter informatie 
29. Aankoop van materiaal voor de verschillende diensten van de gemeente - Gunningswijze en 

vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter ifnormatie 
30. Specifieke diensten - Aankoop van ergonomisch materiaal - Gunningswijze en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
31. PMS Centrum - Aankoop van pedagogisch psychologische testen - Gunningswijze en vaststelling 

van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
32. Aankoop van meubilair voor de diverse diensten van de gemeente - Gunningswijze en vaststelling 

van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
33. PMS Centrum - Aankoop van divers materiaal - Gunningswijze en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
34. Gemeentelijk onderwijs - Het stemmen van 10 piano's - Gunningswijze en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
35. Aankoop van diverse materiaal voor de kribbe Galatea - Gunningswijze en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
36. Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van meubilair voor de scholen - Gunningswijze en vaststelling 

van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 
37. Vergaderingen - Processenbeheer - Integratie van een elekronisch loket - Aanvullende diensten - 

Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden voor de aanvullende diensten van de opdracht 
– Goedkeuring 

38. Vergaderingen - Processenbeheer - Ontwikkeling van een E-governement - Aanvullende diensten - 
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden voor de aanvullende diensten van de opdracht 
– Goedkeuring 

 Wijkcontracten 
39. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Operatie 5.3 – Reconstructie van een nieuw gebouw (twee 

woningen bestemd voor sociale huisvesting) gelegen in de Olivierstraat 78 - Opdracht voor werken 
– Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

40. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Afbraak reconstructie van het nr. 81 Josaphatstraat – 
Opdracht voor werken – Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

41. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Herinrichting van het Rasquinetpark - Opdracht voor werken 
– Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
42. Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van ontwikkelingscoöperatie en de internationale 

solidariteit - Goedkeuring 
43. Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van familie/handicap - Goedkeuring 

 Jeugd 
44. Subsidies voor verenigingen die omgaan met jongeren van 12 tot 18 jaar - Dienstjaar 2015 - 

Goedkeuring 
 Economie – Arbeidsbemiddeling 

45. Programma voor het verwijderen van de verouderde reclameborden in samenwerking met Atrium 
Brussel – Overeenkomst - Goedkeuring 

 Middenstand 
46. Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2015, aan de Schaarbeekse Folklore - Goedkeuring 

 Nederlandstalig Onderwijs 
47. Nederlandstalig Gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring van het schoolreglement en de 

infobrochure van GBS De Kriek 
 



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

48. De strijd tegen het radicalisme (Verzoek van de heer Axel BERNARD) 
 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 
 




