
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 11/09/2012 

 S C H A A R B E E K 
 
 
 
 
 
 

GEMEENTERAADGEMEENTERAADGEMEENTERAADGEMEENTERAAD    
    

OPROEPINGOPROEPINGOPROEPINGOPROEPING    

 
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 19191919 SEPTEMBER 2012201220122012 om 18.30 uurom 18.30 uurom 18.30 uurom 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 20202020 SEPTEMBER 2020202012121212 om 18.30 uurom 18.30 uurom 18.30 uurom 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 19 

september 2012 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERINGOPENBARE VERGADERINGOPENBARE VERGADERINGOPENBARE VERGADERING    
    
    

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
     

1. De hinder van tram 2000 (lijn 62) 
 

GEMEENTEONTVANGER 
 BelastingenBelastingenBelastingenBelastingen    

2. Retributiereglement op het gebruik van de wachtkelders - Dienstjaren 2012 tot 2016 - Hernieuwing 
3. Algemeen Tariefreglement der grafconcessies - Dienstjaren 2012 tot 2016 - Hernieuwing en wijziging 

 

UITRUSTING 
 ControleControleControleControle    

4. Begrotingswijziging n° 2 van het dienstjaar 2012 van het OCMW 
5. VZW "Aide aux Familles de Schaerbeek" - Rekeningen 2010 en 2011 - Akte nemen 
6. VZW "Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale - ASIS " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 
7. VZW " Oeuvre des Colonies Scolaires - OCS " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 
8. VZW " Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - GELS " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 
9. VZW " Atout Couleur " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 

10. VZW " Ludocontact " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 
11. VZW " Réseau Coordination Enfance - RCE " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 
12. Kerkfabriek van Sint Aleydis - Begrotingswijziging 2012 - Gunstig advies 
13. Kerkfabriek van Sint Jan en Niklaas - Begroting van 2013 - Gunstig advies 



14. Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker – Begroting van 2013 - Gunstig advies 
15. Overeenkomst tussen de Gemeente en de VZW "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Goedkeuring 

 AankopenAankopenAankopenAankopen    
16. Concessie van openbare diensten voor het nachtelijk verhuren van parkeerplaatsen, niet op de weg, binnen de 

gemeentelijke en de OCMW gebouwen - Goedkeuring van de voorwaarden 
17. Specifieke diensten - Buiteninrichting en beveiliging van de Nederlandstalige gemeentelijke Basisscool " De 

Kriek"  
18. Voorlopige Nederlandstalige school "De Kriek" - Buiteninrichtingen en beveiliging - Meeruitgave - Ter informatie 
19. Dienst van de Gemeenteontvanger - Aankoop van bijkomend meubilair ingevolge de verhuis van de dienst 
20. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Netheidscontract - Aankoop van een elektrische stofzuiger voor 

stedelijk afval en van wisselstukken - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie. 

21. Openbaar Onderwijs/Specifieke Diensten – Schoolinstellingen,PMS,PSE,CCS – Aankoop van kantoormeubilair, 
(huishoud)electro en uitrustingsmateriaal – Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter 
informatie. 

22. Openbaar Onderwijs – Aankoop van schoolmeubilair en specifieke uitrusting voor de scholen – Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

23. Infrastructuur-Gebouwen - Aankoop van divers materiaal voor de verhuizen binnen het gemeentehuis en voor 
de renovatie van de parketvloeren in het gemeentehuis en in de scholen - Wijze van gunnen en vaststelling van 
de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

24. Begraafplaats - Aankoop van materiaal voor het herstellen van de daken - Wijze van gunnen en vaststelling van 
de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

25. Infrastructuur – Dienst Speciale Technieken – Aankoop van telefoons voor het TCR en het Gemeentehuis - 
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

26. Gemeentelijk Informatica Programma – Aankoop van VMware vergunningen – Wijze van gunnen en vaststelling 
van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

27. Gemeentelijke garage – Aankoop van uitrustingen - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden – Ter informatie. 

28. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes – Aankoop van tuinbouwmaterieel - Wijze van gunnen en vaststelling 
van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

29. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes – Aankoop van speeltoestellen voor kinderen en openbare zitbanken - 
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie. 

30. Opdracht van verzekeringen voor het jaar 2013 - Verlenging bij de huidige opdrachtnemer - Wijze van gunnen 
en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 

31. Gemeentelijke garage – Aankoop van een vrachtwagen met simpel cabine uitgerust met een antigraffiti machine 
- Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Goedkeuring 

32. Drukkerij – Aankoop van een verzamelmachine 20 posten + plooi –, niet - en frontale snij-eenheden + eenheid 
afwerking rechte rug - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Goedkeuring 

33. Dienst Onthaal - Verzending - Vernieuwing van de ticketing van het gemeentehuis en van de signalisatie - Wijze 
van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
 ProgramProgramProgramProgramma voor stadspreventiema voor stadspreventiema voor stadspreventiema voor stadspreventie    

34. Bijkomend personeel voor de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen (SEMJA) 2012 - 
Overeenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Justitue en de gemeente - Goedkeuring 

35. PPU 2012 - Coördinatie ontwerp van de wijkruimten - Overdracht van de huurovereenkomst 



36. SPP 2012 – Technopreventie - Situationele preventie beveiliging van de sociale woningen - Verdeling van de 
Gewestsubsidie 2011 - Goedkeuring 

37. Voorstel van overeenkomst aan het strategisch veiligheids- en preventieplan 2012 betreffende de verlenging 
van de strategische veiligheids- en preventieplannen voor een periode van zes maanden 

 Subsidies en partnershipsSubsidies en partnershipsSubsidies en partnershipsSubsidies en partnerships    
38. Wijziging van het driejaarlijks dotatiegedeelte voor de ontwikkeling van het DIP 2010-2012 - Integratie van twee 

projecten naar de driejarige ontwikkelingsdotatie (DOD) 
39. Wijziging van het Driejaarlijks Investeringsprogramma 2010-2012 - Integratie van vijf projecten naar de 

Driejarige Ontwikkelingsdotatie (DOD) – Stadsveiligheid 
 MilieuraMilieuraMilieuraMilieuraadgevingadgevingadgevingadgeving    

40. Overeenkomst “lokale Agenda 21” 2011 tussen de gemeente en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 
 MobiliteitMobiliteitMobiliteitMobiliteit    

41. Overeenkomst Gemeente-Gewest - Centrale opslagplaats gevonden fietsen - Goedkeuring 
 

ALGEMENE ZAKEN 
 Technische vastgTechnische vastgTechnische vastgTechnische vastgoedbeheeroedbeheeroedbeheeroedbeheer    

42. Gemeentelijke lokalen Stephensonstraat, 80-84 - Aanhangsel aan de bezettingsovereenkomst van de vzw 
"CréACtions" 

43. Huis van de vrouwen - Bezettingsovereenkomst met de vzw "Maison médicale Neptune"- Gym cursussen - 
Goedkeuring 

 

HUMAN RESOURCES 
 PersoneelsdienstPersoneelsdienstPersoneelsdienstPersoneelsdienst    

44. Tijdelijke bijzondere personeelsformatie Fonds Europese Toppen (FET) - Oprichting van 1 betrekking van 
administratief assistent 

45. Onthaal van jongeren uit het alternerend onderwijs 2012-2013 - Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR 
     

46. Aanpassing van de watermeters door Hydrobru - Fase I – Ter informatie 
47. Aanpassing van de watermeters door Hydrobru - Fase II – Ter informatie  
48. Aanpassing van de gas- en elektriciteitsmeters door Sibelga - Fase III – Ter informatie  

 Architectuur en gebouwenArchitectuur en gebouwenArchitectuur en gebouwenArchitectuur en gebouwen    
49. Overeenkomst tussen de gemeente van Schaarbeek en de vzw 'JST' 
50. Overeenkomst tussen de gemeente van Schaarbeek en het FAC centrum 
51. Josafatpark - Heropbouw van 'La Laiterie' - Architectenopdracht - Aanhangsel - Ter informatie 
52. Neutralisatie van de asbest in verschillende gemeentegebouwen - Overheidsopdracht 2011 - Bijkomende 

werken - Ter informatie 
53. Gemeentehuis – Restauratie van de glas-in-loodramen – Studieopdracht - Dienstenopdracht - Goedkeuring 
54. Neutralisatie van asbest in verschillende gemeentegebouwen - Bestelling van destructieve inventarissen - Ter 

informatie 
55. Heilige Familiekerk – Restauratie van de glasramen in de voorgevel en langs de zijkant van de toren – 

Meeruitgave - Ter informatie 
56. Kinderdagverblijf "Les petites étoiles" gelegen Godefroid Guffensstraat 26 – Aanpassing van de peuter- en de 

babyafdeling - Goedkeuring 
57. School 1 - Reconstructie van het sanitair van de lagere afdeling - Niet-toewijzing - Goedkeuring van een 



gewijzigd selectiecriterium 
58. Ruimte Vogler – Revisie van de stookkamer - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - 

Ter informatie 
59. Installatie van een Mechanische Ventilatie door Luchttoevoer in het gemeentegebouw gelegen Rogierstraat 70 - 

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
60. Gemeentegebouw Eisenhowerlaan 130 – Renovatie - Wijze van gunnen en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
61. Atheneum Fernand Blum – Afdeling Renan - Plaatsen van thermostatische kranen - Wijze van gunnen en 

vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
62. Herstellingswerken ten gevolge van een overstroming op het gelijkvloers van het gemeentelijk 

appartementsgebouw gelegen de Potterstraat 35 - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

63. Polyvalente sportruimte Stephenson - Beveiliging van de speelruimten - Opdrachten van werken - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

64. Gemeentelijke sportinfrastructuren - Plaatsing van balvangnetten - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

65. Gemeenteschool nr. 6 - Werken voor relighting - Fase 2 - Verwezenlijking van de studieopdracht - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

66. Gemeentelijk appartementsgebouw gelegen de Potterstraat 1-3 – Herstellingswerken aan de gevel - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

67. SAC - Vifquin - Vervanging van de airconditioningseenheden in het technisch informaticalokaal - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

68. Crèche "Les Petits Soleils" - Plaatsing van een videoparlofoniesysteem - Wijze van gunnen en vaststelling van 
de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

69. Verschillende gemeentegebouwen - Onderhoud van de ramen - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 

 SSSStedenbouwkundige renovatietedenbouwkundige renovatietedenbouwkundige renovatietedenbouwkundige renovatie    
70. Afbraak en wederopbouw van een woningsgebouw gelegen Gendebienstraat, 24 - Gunningswijze en 

voorwaarden van de opdracht voor aanneming van werken - Goedkeuring 
71. Huisvesting - Toe te kennen subsidie aan de 'Schaarbeekse Haard' - Goedkeuring 

 WijkcontractenWijkcontractenWijkcontractenWijkcontracten    
72. Hervatten van de werven op de hoek van de Aarschot- en de Liedtsstraat - Opdracht voor werken - Verhoging 

van de uitgave - Goedkeuring 
 WegenWegenWegenWegen    

73. Levering van signalisatie en stadsmeubilair - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - 
Ter informatie 

74. Renovatie van de voetpaden in de Henry Villardstraat - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

 WijkcontractenWijkcontractenWijkcontractenWijkcontracten    
75. Wijkcontract Lehon-Kessels - Operatie 5iA - Bouwen van een wijk sportzaal gelegen Koninklijke Sint Mariastraat 

92-94 - Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
76. Duurzaam wijkcontract Helmet - Wijzigingen aan het vierjaren programma - Goedkeuring 

 

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
 VerkiezingenVerkiezingenVerkiezingenVerkiezingen    

77. Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 - Reglement betreffende de uren gepresteerd in kader van de 



organisatie van de verkiezingen 
 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
 MiddenstandMiddenstandMiddenstandMiddenstand    

78. Toekennen van subsidies 2012 aan de Schaarbeekse Folkloor - Goedkeuring 
 Franstalig BiblioteekFranstalig BiblioteekFranstalig BiblioteekFranstalig Biblioteek    

79. Overeenkomst betreffende het openen van "Dienst aankoopcentrale tussen de gemeente et de vzw GIAL" - 
Goedkeuring  

 Nederlandstalig OnderwijsNederlandstalig OnderwijsNederlandstalig OnderwijsNederlandstalig Onderwijs    
80. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Gebruikersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

voor 'de Kattepoel', Rogierlaan 214 
 

PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
     

81. De sensibiliserng voor de donor organen tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen (Verzoek van 
Mevrouw Mahinur OZDEMIR) 

82. Bilan van de integratie van de gemeentelijke dienst kinderopvang in de asbl Crèches de Schaerbeek (Verzoek 
van Mevrouw Bernadette VRIAMONT) 

 

MONDELINGE VRAGEN 
     

83. De Terdeltwijk in staat van beleg (Vraag van de heer Yvan de BEAUFFORT) 
84. Het nieuwe vliegplan van de vliegtuigen (Vraag van de heer Yvan de Beauffort) 

 
    
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) Marc Dero 
 

Adjunct gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester 
 

 


