
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 08/12/2015 

 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 16 DECEMBER 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 17 DECEMBER 2015 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 16 december 2015 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen

1. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
2. Sibelgaz CVBA - Fusievoorstel - Goedkeuring 
3. SILBEGAS en BEI - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur 

 

FINANCIËN  
 Inkohieringen en reglementen

4. Belasting op de parkeerplaatsen - Dienstjaren 2016 tot 2020 – Nieuw reglement - Goedkeuring 
5. Belasting op de bezetting van de openbare weg voor handelsdoeleinden - Dienstjaren 2016 tot 

2020 – Nieuw reglement - Goedkeuring 
6. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Dienstjaar 2016 - Hernieuwing - 

Goedkeuring 
7. Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing - 

Dienstjaar 2016 - Hernieuwing - Goedkeuring 
8. Reglement vaststellend de retributies voor de opstelling en/of afgifte van getuigschriften en 

administratieve stukken - Wijziging - Goedkeuring 
9. Retributiereglement op het gebruik van de wachtkelders, op iedere buitendienst verricht door het 

personeel van de dienst der begrafenissen, op alle administratieve formaliteiten wanneer de 
persoon overleden is in Schaarbeek, op iedere heropening van een grafkelder, alsook op alle 
prestaties geleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand aangestelde geneesheer - 
Wijziging 

 Begroting
10. Begroting 2016 - Voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari en maart 2016 - 

Goedkeuring 
 Controle en strategie

11. OCMW - Budget 2016 - Voorlopige twaalfden voor de maanden januari, februari en maart 2016 - 
Goedkeuring 

12. Ocmw - Budgettaire wijziging nr 2 voor het dienstjaar 2015 - Ter informatie 
13. Kerkfabriek Heilig Familie – Begroting 2016 - Gunstig adviseren 
14. Kerkfabriek Sint Maria – Begroting 2016 - Gunstig adviseren 
15. VZW "Oeuvres des Colonies Scolaires (O.C.S.)" - Overeenkomst – Goedkeuring 
16. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Overeenkomst – Goedkeuring 
17. VZW Neptunium - Overeenkomst – Goedkeuring 
18. VZW Sport schaerbeekois - Overeenkomst – Goedkeuring 
19. VZW Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Overeenkomst – Goedkeuring 
20. VZW Syndicat d'Initiative de Schaerbeek afgekort SIS - Overeenkomst – Goedkeuring 
21. VZW Associations des Mosquées de Schaerbeek - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
22. VZW Syndicat d'Initiative de Schaerbeek afgekort SIS -Rekeningen 2014 - Akte nemen 
23. TRS vzw (Travail de Rue Schaerbeek) - Rekeningen 2014 - Akte nemen 
24. VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2014 - Akte nemen 

 



STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 Programma voor stadspreventie

25. Aanhangsel aan de overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de politiezone voor het jaar 
2015 betreffende de dotatie in kader van de veiligheid- en samenlevingscontracten - Goedkeuring 

 PSP - Cel wijk 
26. Wijkcel - Subsidieovereenkomst met vzw "2bouts" voor het project "In zichzelf gekeerd gedrag en 

gewelddadige radicalisering, didactisch materiaal om zich in groep te uiten, vertrekkende van een 
verhaal van betrokken jongeren" - Goedkeuring 

27. Wijkcel - Protocolakkoord tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de gemeente met 
betrekking tot de beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme - 
Goedkeuring 

 Communicatie
28. Overeenkomst tussen de Gemeentebestuur van Schaarbeek en de vzw "Schaerbeek Info" - 

Goedkeuring 
29. Overeenkomst 2015 tussen het Programma voor stadspreventie en de vzw "Schaerbeek 

Information" - Goedkeuring 
 Mobiliteit

30. Parkeren - Bijkomend politiereglement - Wijzigingen - Goedkeuring 
31. Parkeren - Voorstel van een aanhangsel aan de overeenkomst Mobile -For - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Technisch vastgoedbeheer

32. Lokaal nr 23 - Georges Primoschool - Bezetting door de vzw Darna - Aanhangsel - Goedkeuring 
33. Théâtre de la Balsamine - Félix Marchallaan, 1 - Behandeling van werken voor herstel en periodiek 

onderhoud van het gebouw door La Balsamine - Aanhangsel aan de overeenkomst - Goedkeuring 
 

HUMAN RESOURCES  
 Personeelsdienst

34. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Departementen 
Strategische en Duurzame ontwikkeling en Specifieke diensten, en van de tijdelijke 
personeelsformaties "Stedelijk preventie programma", "Grootstedenbeleid", 
"Startbaanovereenkomsten" en "PVP Activa" - Goedkeuring 

35. Toekenning van een levensduurtepremie aan de personeelsleden woonachtig in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015 - 
Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen

36. Gebouw behorende tot het gemeentelijke privépatrimonium, gelegen d'Anethanstraat 2 (3de 
verdieping) - Volledige renovatie van een appartement - Gunningswijze en voorwaarden van de 
opdracht van werken - Ter informatie 

37. Koningin-Groenpark - Beveiligingswerken - Plaatsing van omheiningen en van een elektrisch slot - 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

38. TCR – Plaatsing van een airconditiongssysteem in de informaticazaal op de 4de verdieping – 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht – Ter informatie 

39. Beveiliging van het Frans Fischer Instituut - Plaatsing van brandwerende wanden - Meerwerken - 
Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

40. Site Chazal - Bouw van een nieuwe vleugel voor de school Chazal - Aanduiding van de aannemer - 
Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

 Uitrusting
41. Openbare aanbesteding voor juridische diensten van advokaten - Bijzonder lastenboek - 

Goedkeuring 
42. Dienst Beheersing van de processen - Analyse en implementatie van een hervormingsplan voor 

het beheer van de relatie burger - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

43. Dienst Infrastructuur - Aankoop van bijkomende functionaliteiten voor de FME databank software - 
Vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

44. Informatica Dienst - Aankoop van materiaal bij de opdrachtencentrale Stad Brugge - Ter informatie 
45. Gemeentelijk Onderwijs - Instituut Frans Fischer - Bestelling van computers en toebehoren bij de 

CIBG - Ter informatie 
46. Informatica Dienst - Aankoop van informatica materiaal (HDD fujitsu om in de SANs te plaatsen) bij 

de opdrachtencentrale Stad Brugge - Ter informatie 
47. Infrastructuur - Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van een vuilniswagen en een elektrische 

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

 



 
 Wijkcontracten

48. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Operatie 1-1 : Constructie van een medisch huis, 
een zuigelingenraadpleging en sociale woningen op de terreinen gelegen in de Destouvellesstraat 
35-37 en Gaucheretstraat 197-199, Operatie 1-2 : Constructie van een uitrustingspool voor de wijk 
met een kinderopvang, een polyvalente zaal en schoollokalen op de bouwterreinen gelegen in de 
Gaucheretstraat 145 en 147 en Jollystraat 142-146 en Operatie 2-1 - Bouw van een antenne 
netheid en sociale woningen op het terrein gelegen in de Jollystraat 164 - Opdracht voor werken – 
Evacuatie van het puin en de opgegraven aarde - Ter informatie 

49. Wjkcontract Navez-Portaels - Operatie 4C.1 - De functionele esthetische formalisaering van een 
multimodale ontmoetingsplaats op het Verboeckhovenplein - Opdracht der werken - Verhoging van 
de uitgave - Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
 Nederlandstalig Onderwijs

50. Determineren van de maximumcapaciteit van GBS De Kriek voor het schooljaar 2015-2016 - 
Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
51. VZW " Centre des Ressources Humaines" - Overeenkomst tussen de gemeente en de VZW - 

Goedkeuring 
52. VZW " Safhia" - Overeenkomst tussen de gemeente en de VZW - Goedkeuring 
53. "Réseau coordination Enfance" - Overeenkomst - Goedkeuring 

 Niet-onderwijzend personeelsdienst
54. Activiteitenverslag 2014-2015 en Actieplan 2015-2016 van het Netwerk Coördinatie Kinderjaren 

(NCK) - Ter informatie 
 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) Philippe Den Haene 
 

Adjunct Gemeentesecretaris 
 (g) Bernard Clerfayt 

 

Burgemeester-Voorzitter 
 




