
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 17/10/2012 

 S C H A A R B E E K 
 
 
 
GECOÖRDONEERDE AGENDA VAN 23 OKTOBER 2012 
 
 

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 24 OKTOBER 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 25 OKTOBER 2012 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 24 oktober 2012 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Vergaderingen 

1. Volmacht tot medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan de heren Marc DERO en Pascal 
VINCENT in toepassing op artikel 111 van de Nieuwe Gemeentewet - Ter informatie 

 

GEMEENTEONTVANGER 
 Belastingen 

2. Retributiereglement op de vrij gevraagde diensten - Dienstjaren 2012 tot 2016 - Hernieuwing en 
wijziging 

 

UITRUSTING 
 Controle 

3. Ocmw - Begrotingswijziging nr 3 van het dienstjaar 2012 - Goedkeuring 
4. Kerkfabriek van Epifanie – Begroting van 2013- Gunstig advies 
5. Kerkfabriek van Sint Aleydis – Begroting van 2013 - Gunstig advies 
6. Kerkfabriek van Sint Suzanna – Begroting van 2013 - Gunstig advies 
7. Kerkfabriek van Sint Elizabeth – Begroting van 2013 - Gunstig advies 
8. Kerkfabriek van Sint Servatius – Begroting 2013 - Gunstig advies 
9. VZW " De Kriekelaar " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 

10. VZW " Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - HSS " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 
 Aankopen 

11. Openbaar onderwijs - PMS centra - Aankoop van pedagogische tests - Ter informatie 
12. Gemeente voertuigen - Aankoop van 4 gebruikswagens - Ter informatie 
13. Vangen en bewaken van verlaten of gevaarlijke zwerfdieren op de openbare weg - Mandaat aan de 

politiezone om een gezamenlijke overheidsopdracht voor diensten uit te schrijven en te gunnen - 
Goedkeuring 

14. Aankoop van GSM voor de gemeenteraadsverkiezingen - TWijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie. 

15. Openbaar Onderwijs – Aankoop van zonneblinden voor de gemeentescholen en voor de 
gemeentelijke franstalige bilbiotheek - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter Informatie 

16. Infrastructuur - Wegen - Levering, plaatsing en indienststelling van vaste 
snelheidsinformatieborden op zonnenergie - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

17. Dienst Sport - Aankoop van sportbenodigdheden en van materiaal voor de veschillende sportsites -
Gunningswijze en vaststelling van de opdrahctvoorwaarden - Ter informatie 

18. Openbare Bibliotheek - Informatisering van de uitleenbalie van de nederlandstalige bibliotheek - 
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

19. Openbaar Onderwijs - Aankoop van turn- & psychomotorisch materiaal voor de scholen - Wijze van 
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter Informatie 

20. Nederlandstalige bibliotheek - Aankoop van meubilaire voor het rangschikken van boeken en DVD 
- Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

21. Gemeentevoertuigen - Aankoop van een hybride voertuig voor het College - Wijze van gunnen en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 

 



STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
22. Informatica/Télécom - Zone IRISnet 2.0 - Deelname aan de cvba - Goedkeuring 

 Programma voor stadspreventie 
23. Programma voor stadspreventie - Strategisch Veiligheid- en Preventieplan 2007/2010 - Federaal 

Luik - Nieuwe Verlenging 
 Subsidies en partnerships 

24. EPB subsidie - Energieprestaties van Gebouwen - Overeenkomst met EPB - Goedkeuring 
 

HUMAN RESOURCES 
 Personeelsdienst 

25. Wijziging van de tijdelijke personeelsformatie van het strategisch veiligheids- en preventieplan 
(SVPP) en van het Lokaal Plan voor Preventie en Buurten (LPVB) – Goedkeuring Dit punt wordt 
aan de agenda onttrokken 

 

INFRASTRUCTUUR 
 Architectuur en gebouwen 

26. Gemeentegarage, Opslagplaats Jeruzalem - Plaatsing van een betonnen vloerplaat - Bijkomende 
werken 

27. Ruimte Vogler - Revisie van de stookkamer - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
28. School Chazal - Architectenstudie met het oog op de renovatie van de buitenmantel van het 

gebouw volgens de principes van een lage energie - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
29. Herstellingswerken ten gevolge van een overstroming op het gelijkvloers van het gemeentelijk 

appartementsgebouw gelegen de Potterstraat 35 - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
30. Samenwerkingsakkoord Beliris - Herinrichting van de E. Plaskylaan en van de E. Maxlaan - 

Ontwerp akkoord - Goedkeuring 
31. SAC - Inconformiteitstelling van de elektriciteitscabine (hoog- en laagspanning) - Wijze van gunnen 

en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
32. Huis der Kunsten gelegen Haachtsesteenweg 147 - Restauratie van de beschermde salons - 

Studieopdracht - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
33. Verschillende gemeentegebouwen - Opdracht van EPB-adviseur/certificateur - Wijze van gunnen 

en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
34. Diverse gemeentegebouwen - Plaatsing van gasdetectoren in de stookruimtes - Aanduiding van de 

aannemer - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
35. School 2/12, lagere afdeling - Restauratie van het sanitair - Wijze van gunnen en vaststelling van 

de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 
36. Lokalen van de diensten Sep-Sud en Latitude Nord, Solvayplein 2 - Renovatiewerken - Wijze van 

gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 
37. School 6 gelegen Landbouwstraat 46 - Relighting - Fase II - Wijze van gunnen en vaststelling van 

de opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring 
 Wegen 

38. Creëren van gemeentelijke fietsroutes - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

39. 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 - Ter informatie 

 Stedenbouwkundige renovatie 
40. Duurzaam Wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Vierjarig programma 2013-2016 - Goedkeuring 

 Wijkcontracten 
41. Hervatting van het werf op de hoek van de Aarschotstraat 120 en de Rogierstraat 112 - 

Verbouwing van twee hoekgebouwen - Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
 

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
 Burgerlijke Stand – Begraafplaats 

42. De bevoegdheid tot het verlenen van grondvergunningen voor begravingen op de gemeentelijke 
begraafplaats over te dragen aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de jaren 
2013, 2014 en 2015 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
 Sport 

43. Toekennen van subsidies aan de sportclubs voor het dienstjaar 2012 - Goedkeuring 
 Nederlandse Cultuur 

44. Betoelaging Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het dienstjaar 2012 - Goedkeuring 
45. Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2012 - 

Goedkeuring 
46. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socio-culturele verenigingen voor het werkjaar 

2012 - Goedkeuring 
47. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2012 - 

Goedkeuring 
 Nederlandstalig Onderwijs 

48. Vastleggen van de maximumcapaciteit van GBS De Kriek voor het schooljaar 2013-2014 
49. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring en ondertekening van de 

'Toetredingsovereenkomst met betrekking tot het multimediaplan voor de schoolinstellingen van 
het lager onderwijs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' 

 



PUNT IN SPOED 
INFRASTRUCTUUR 

 Architectuur en gebouwen 
73. Athéneum Fernand Blum - Afdeling Renan - Vernieuwing van de kelderverdieping - Bijkomende 

werken - Meeruitgave - Ter informatie 
 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

Jacques Bouvier 
 

Gemeentesecretaris 
 Bernard Clerfayt 

 

Burgemeester-Voorzitter 
 




