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 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 7 NOVEMBER 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 8 NOVEMBER 2012 om 18.30 uur over de 

punten hieronder vermeld maar die op 7 november 2012 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Vergaderingen 

1. Overhandigen van herinneringsplaatjes aan uittredende gemeenteraadsleden 
 

GEMEENTEONTVANGER 
 Ontvangerij – Boekhouding 

2. Jaarrekeningen 2011 - Voorlopige goedkeuring 
 

UITRUSTING 
 Begroting 

3. Begroting 2011 - Eind begrotingswijzigingen nr 5 - Gewone- en buitengewone diensten 
4. Begroting 2012 - Gewone begrotingswijziging nr 5 - Goedkeuring 
5. Begroting 2012 - Buitengewone begrotingswijziging nr 6 - Goedkeuring 

 Controle 
6. VZW " Sport Schaerbeekois " - Rekeningen 2011 - Akte nemen 
7. Kerkfabriek van Sint-Albertus – Begroting van 2013 - Gunstig advies 
8. Kerkfabriek van Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging van 2012 - Gunstig advies 

 Aankopen 
9. Gemeentevoertuigen - Aankoop van een elektrisch voertuig voor de Dienst Verzending - Wijze van 

gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter Informatie 
10. Schaarbeek netheid en Groene ruimten - Netheidscontract - Aankoop van veegkarren, 

straatvuilnisbakken en signalisatieborden - Wijze van gunnen en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter Informatie 

11. Stedelijk Preventieprogramma – Aankoop van kantoormeubilair, communicatie materiaal en divers 
uitrustingsmateriaal - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

12. Openbaar Onderwijs - Technologisch Hoogontwikkeld centrum Frans Fischer - Aankoop van 
industriële automaten, een volledig ESAO systeem en een afkoelingssysteem - Wijze van gunnen 
en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

13. Noord-Zuidsamenwerking – Aankoop van informatica- en reproductiemateriaal voor de gemeente 
Al-Hoceima (Marokko) - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter 
informatie 

14. Algemene Zaken - Aankoop van een tekening ladekast en een lamineermachine voor de dienst 
Archieven - Ter informatie 

 

ALGEMENE ZAKEN 
 Administratieve politie 

15. Wijziging van het politiereglement - Goedkeuring 
 Technische vastgoedbeheer 

16. Gelijkvloers Navezstraat, 1 - Huurcontract met IND Group - Aanhangsel - Goedkeuring 
 



 
INFRASTRUCTUUR 

 Architectuur en gebouwen 
17. Gemeentehuis - Restauratie van een gedeelte van de stenen ondermuur aan de achtergevel - 

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 Wegen 

18. Hernieuwing van de openbare verlichting in de Destouvellesstraat - Goedkeuring 
19. Hernieuwing van de openbare verlichting in de Gendebienstraat - Goedkeuring 
20. Hernieuwing van de openbare verlichting in de Jollystraat - Goedkeuring 
21. Hernieuwing van de openbare verlichting in het sport- en jeugdpark (Renan)- Goedkeuring 
22. Hernieuwing van de openbare verlichting in de Aarschotstraat - Goedkeuring 

 Wijkcontracten 
23. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1E - Hoek Navezstraat 111/d'Anethanstraat - Bouwen van 

een passief gebouw waar woongelegenheden zijn gelijk gesteld aan sociale woningen - Opdracht 
voor werken - Verhoging van de uitgave 

24. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie4C.1 – Functionele esthetische formalisering van een 
multimodale en ontmoetingsplaats op het Verboeckhovenplein - Opdracht voor werken – 
Verhoging van de uitgave 

25. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1A et 5A.1 – Renovatie en afbraak/gedeeltelijke verbouwing 
van het nr. 176, Gallaitstraat voor een deel tot een kribbe en voor de rest tot woningen - Opdracht 
voor werken – Verhoging van de uitgave 

26. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1D - Hoek Navez/Portaels – Bouwen van een passief 
gebouw met woningen gelijkgesteld aan sociale woningen op de hoek van de Navez- en 
Portaelsstraat - Opdracht voor werken - Verhoging van de uitgave 

27. Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1C – d’Anethanstraat 6-8 - Afbraak/constructie van 
woningen gelijkgesteld aan sociale woningen - Creatie van een ruimte voor mechanica ateliers van 
het IKM - Opdracht voor werken – Verhoging van de uitgave 

28. Voorafgaandelijke studie voor de definitie van de multifunctionele pool Van Dyck - Wijze van 
gunnen en bestek 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
 Nederlandstalig Onderwijs 

29. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Vastlegging van de vestigingsplaats GBS De Kriek op de 
Grote Bosstraat 76 

 

OPENBAAR ONDERWIJS 
 Niet-onderwijzend personeelsdienst 

30. Gemeentelijk Franstalig Onderwijs - Reglement betreffende de kinderopvang in de scholen - 
Toepassing 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

De Gemeentesecretaris  
(g) Jacques Bouvier 

 

 De Burgemeester-Voorzitter 
(g) Bernard Clerfayt 

  

  De Burgemeester
(g) Bernard Clerfayt

 

De Gemeentesecretaris  
(g) Jacques Bouvier 

 

 

 
 


