Gemeentebestuur

SCHAERBEEK, 25/06/12

SCHAERBEEK

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 JUNI 2012 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 JUNI 2012 om 18.30 uur over de punten
hieronder vermeld maar die op 27 juni 2012 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. Uitreiken van eretekens aan personeelsleden van de gemeente Schaarbeek
SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Sport
2. Huldiging van de voetbalclubs 'Racing Club de Schaerbeek' en 'FC Kosova'
GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
3. Vzw "Crèches de Schaerbeek" - Vertegenwoordiging van de gemeente
Process beheersing
4. Algemeen Intern controlesysteem - Goedkeuring

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

UITRUSTING
Begroting
Pensioenfonds – Stand van zaken - Ter informatie
Begroting 2012 - Gewone begrotingswijziging nr 3 - Buitengewone begrotingswijziging nr 4
Controle
Vzw "Arkadia" - Rekeningen 2010 - Akteneming
Vzw "Jeunes Schaerbeekois au Travail - JST" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Vzw "Neptunium" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Vzw "Travail de Rue à Schaerbeek - TRS" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Vzw "Schaerbeek Action Emploi - SAE" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Vzw "RenovaS" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Vzw "Le Foyer Schaerbeekois" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Vzw "Mission Locale de Schaerbeek" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Vzw "Liens de Quartier Petite Enfance - LQPE" - Rekeningen 2011 - Akteneming
Aankopen
Nederlandstalig Gemeentelijk Onderwijs De Kriek - Overschrijding van de uitgave - Voor Informatie
Openbaar Onderwijs - Aankoop van uitrustingsmateriaal voor de centra Ittre en Ohain - Wijze van
gunning en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie.
Uitbesteding van de vervoersdienst par bus - Heropstart - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden – Goedkeuring
VOERTUIGEN - Aankoop van 4 pick-up - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden – Goedkeuring
Gemeentelijk Informatika Programma - Aankoop van diverse materiaal - Wijze van gunnen en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Goedkeuring
Opdracht voor het afsluiten van leningen bestemd voor de financiering van de buitengewone
dienst van het dienstjaar 2012. Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden –
Goedkeuring

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
22. Politieke Fonds voor Grote Stedenbeleid - Goedkeuring van de overeenkomst 2012
23. SCHAARBEEK 2021 - opstelling van de Gemeentelike OntwikkelingsPlan en van de lokale agenda
21 - Goegkeuring van het definitieve ontwerp
Programma voor stadspreventie

24. Conventie tussen de gemeente Schaarbeek en het Belgisch Forum voor Stedelijke Veiligheid vzw
betreffende projecten voor Schoolbegeleiding en –ondersteuning- financiële deelname in de
ontwikkeling van een website
Subsidies en partnerships
25. Samenwerking tussen de gemeenten - Projectroep 2012-2013 - Goedkeuring
Milieuraadgeving
26. Reglement van inwendig bestuur - Autoloze zondag - Akkoord tussen de Burgemeesters Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
27. Administratief statuut - Reglementen betreffende de vooruitgang van het administratief en
technisch personeel - Wijzigingen - Goedkeuring
28. Wijziging van de personeelsformatie en de GESCO-personeelsformatie - Overdracht van het
beheer van de parkeerkaarten

29.
30.
31.
32.
33.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Sibelga : informaticatoepassing betreffende de energieboekhouding NR Click - Goedkeuring van de
overeenkomst
Optrekken van een gebouw van collectief belang op de site van de Crossing
Sint-Servaaskerk - Verwijdering en vervanging van de beschermingsnetten - Ter informatie
School 17, plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen - wijziging van de gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
School 17 - Vervanging van het buitenschrijnwerk op het gelijkvloers en de eerste verdieping, aan
de straatgevels – Derde fase - Goedkeuring

34.
35. Project betreffende de bouw van een crèche Charbolaan - Architectenopdracht - Opdracht van
diensten - Goedkeuring
36. Aankoop en aanleggen van een voorraad gietijzeren onderstellen en planken voor de openbare
banken Voltaire- en Deschanellaan - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
37. Plaatsing van een soepele en afneembare warmte-isolatie op de verwarmingstoebehoren in
verschillende gemeentegebouwen (fase 1) - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden -Ter informatie
38. Inrichting van een testloket met veiligheidsglas (gelaagd) en voorzien van een hygiafoon in de
lokettenzaal van het Gemeentehuis - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrahctvoorwaarden - Ter informatie
39. School 13 – Maken van een opening tussen twee lokalen – Gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
40. Herstellingswerken tengevolge van een antivocht behandeling uitgevoerd in een gemeentelijk
appartementengebouw - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie
41. Neutraliseren van de asbest aanwezig in de gemeentegebouwen – Tweede fase - Wijze van gunnen
en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
42. Polyvalente sportruimte Stephenson – Installatie van een beveiligingssysteem – Opdracht van
werken – Gunningswijze en oproep tot mededinging - Goedkeuring
43. School Chazal - Energetische renovatie van het oudste gebouw - Wijze van gunnen en vaststelling
van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
44. Scholengroep Josafat/Bijenkorf - Restauratie van de gevels van de overdekte speelplaats Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Wegen
45. Horizontale signalisatie - Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten - Ter
informatie
46. Verwezenlijking van verscheidene weginrichtingen - Inrichting van plateaus, verkeersdrempels,
voetpadoren, inrichtingen voor personen met beperkte mobiliteit en aansluiting van straatkolken
op de openbare riolering - Ter goedkeuring
47. Onderhoud der wegen - Herstelling van de Koolwaterstofhoudende bekledingen - Wijze van
gunnen en vaststelling van de opdrahctvoorwaarden - Ter informatie
Vastgoedbeheer
48. Beheersmandaat aan Asis voor 25 gemeentelijke woningen - Ter informatie
49. Duurzaam Wijcontract "Helmet" - Overeenkomst van ter beschikkingstelling van de gemeentelijke
panden gelegen Plantenstraat, 126 en Linnéstraat, 140 aan de Schaarbeekse Haard
Stedenbouwkundige
50. Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) - Advies van de
Gemeente Schaarbeek
51. Twee ontwerpen van Gezoneerde Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening "Bloemenwijk"
en "Terdelt-Choméwijk" - Definitieve aanneming van de twee ontwerpen van GGSV
52. SADBr vzw– Subsidietoekenning

INFRASTRUCTUUR
Wijkcontracten

53. Studieopdracht - Aanhangsel bij de overeenkomst - Bijkomende erelonen - Goedkeuring
54. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1C - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht voor werken - Goedkeuring
55. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1D - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht voor werken - Goedkeuring
56. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1E - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht voor werken - Goedkeuring
57. CWijkcontract Navez-Portaels - Operaties 1A en 5A.1 - Bepaling van de gunningswijze en
voorwaarden van de opdracht voor werken - Goedkeuring
58. CWijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1F - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden van
de opdracht voor werken - Goedkeuring
59. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 4B.4 - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden van
de opdracht voor werken - Goedkeuring
60. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 4C.A - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden van
de opdracht voor werken - Goedkeuring
61. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 4B.4 (Voorplein Sint-Eisabeth)- Bepaling van de
gunningswijze en voorwaarden van de opdracht voor werken - Goedkeuring
62. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 4C.4 - Bepaling van de gunningswijze en voorwaarden van
de opdracht voor werken - Goedkeuring

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Verkiezingen
63. Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 - Reglement betreffende de uren gepresteerd in
kader van de organisatie van de verkiezingen
64. Politiereglement van toepassing tot het einde van de stemverrichtingen voor de
Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
65. Gemmenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 - Vaststelling van de presentiegeld van de
leden van des stembureaus.
SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Integratie en preventie
66. Approbatie van het Reglement van inwendige orde van de plaatselijke Concertatie van de sociale
Cohesie van Schaarbeek
Nederlandstalig Onderwijs
67. Goedkeuren en ondertekenen van het contract tussen GBS De Kattepoel en het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
PUNTEN OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
68. Het verloop van de verkiezingen in een rustige sfeer (Motie van de heer Denis GRIMBERGHS)
69. Het gebruik van sociale clausules in de openbare opdrachten (Verzoek van de heer Denis
GRIMBERGHS)
70. De lokalen van de sportzaal in het Neptunium (Verzoek van de heer Vincent VANHALEWYN)
MONDELINGE VRAGEN
71. De bedragen van de belasting op het vervuilen van openbare wegen en plaatsen (Vraag van
Mevrouw Clotilde NYSSENS)
72. Het werf van de tunnel Schuman-Josafat (Vraag van Mevrouw Colienne LEJEUNE de SCHIERVEL)
73. De stadswachten (Vraag van de heer Yvan de Beauffort)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

De Gemeentesecretaris

De Burgemeester
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(g) Bernard CLERFAYT

