Gemeentebestuur

Schaarbeek, 22 november 2011

SCHAARBEEK

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 30 NOVEMBER 2011 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 1 DECEMBER 2011 om 18.30 uur over
de punten hieronder vermeld maar die op 30 november 2011 niet konden besproken worden
OPENBARE VERGADERING

POINT INSCRIT À LA DEMANDE D'HABITANTS
1. - Het ontwerp van het gemeentelijk kinderdagverblijf 'Lyra' gelegen Plaskylaan 40

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. - Vzw "Kinderdagverblijven van Schaarbeek" - Vertegenwoordiging van de gemeente
Schaarbeek

DIENSTEN VAN DE GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
3. - Belastingsreglement op de antennes die niet-ioniserende stralingen uitzenden met een
frequentie tussen 0,1 MHz en 300 GHz - Dienstjaren 2012 tot 2016 - Invoeging
4. - Belastingreglement op het uitstallen van koopwaren en andere voorwerpen oip de
openbare weg - Dienstjaren 2012 tot 2015 - Wijziging
5. - Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende
voorheffing - Dienstjaar 2012 - Hernieuwing
6. - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Dienstjaar 2012 Hernieuwing
7. - Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, briefwisseling en de toestellen
voor 'selfbanking' - Nieuw reglement - Dienstjaren 2012 tot 2016.
8. - Bijdrage voor de afgifte van gelijkvormigheidsattesten voor het uitbaten van carrees Wijziging - Goedkeuring

UITRUSTING
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Controle
Rekeningen 2010 - Akteneming :
- Vzw "Académie de Musique"
- Vzw "AS Schaerbeek"
- Vzw "Bibla lire en Classe"
- Vzw "FC Kosova"
- Vzw "Intercommunale d'Inhumation"
- Vzw "Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek - AMAS"
- Vzw "Neptunium"
- Vzw "Royal Canter LC Schaerbeek"
- Vzw "Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek"

18.
- Vzw "Royal Crossing Club Schaerbeek"
19.
- Vzw "RPC Schaerbeek"
20. - Overeenkomst Offerfeest tussen de gemeente Schaarbeek en de vzw "Association des
Mosquées de Schaerbeek" - Goedkeuring
21. - Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de vzw " Aide aux consultations de
nourrissons établies dans les écoles communales de Schaerbeek" - Goedkeuring
22. - Toekennen van een niet genoemde toelage in verband met werkgelegenheid Aanduiding van de begunstigden

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Aankopen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Gemeentelijk wagenpark - Dienst Preventie - Aankoop van een minibus
- Gemeentelijk wagenpark - Dienst Wegen - Aankoop van een verhoogde
vrachtwagen met enkele cabine
- Fonds voor het Grootstedenbeleid - Nabijheidsruimtes Aarschot 208 en Vogler Aankoop van divers meubilair en kantoor benodigdheden, audiovisueel-,
huishoud-, telefonie-, tentoonstelling-, keuken- en geneeskundig materiaal
- Drukkerij - Aankoop van een digitale stencilleuze type A3/600dpi
- Infrastructuur - Wegen - Levering, plaatsing en in dienststelling van vaste en
mobiele preventie radars
- Infrastructuur - Wegen - Aankoop van divers materiaal
- Infrastructuur - Bijzondere technieken - Inrichten van een herstellingsvoertuig
- Openbaar onderwijs - Aankoop van zonneblinden en overgordijnen voor de
gemeentescholen
- Huis van de Vrouwen van Schaarbeek - Aankoop van divers uitrustingsmateriaal,
audiovisueel materiaal en boeken
- Netheidcontract - Schaarbeek Netheid en Groene Ruimten - Aankoop van
containers, veegkarren, meubilair en uitrusting
- Schaarbeek Netheid en Groene Ruimten - Aankoop van straatvuilbakken en
openbare banken
- Schaarbeek Netheid en Groene Ruimten - Aankoop van een voorstel, en een
aanhangwagen voor ezels en divers uitrustingsmateriaal waaronder een tuig voor
ezels en trekpaarden
- Dienst Bevolking - Aankoop en plaatsing van een kassasoftware die een
geïntegreerde betaling toelaat
- Dienst Sport - Aankoop van meubilair en uitrusting voor het stadion Crossing en
de Koninklijke Sint Maria zaal
- Programma voor stadspreventie - Aankoop van bureaumateriaal,
telefoonmateriaal en divers uitrustingsmateriaal
- Aankoop van kantoormeubilair en materiaal voor diverse gemeentediensten

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor Stadspreventie
39. - Toelage D.A.S. 2011-2012 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente
Schaarbeek - Goedkeuring
40. - Lokaal Preventie- en Buurtplan 2011 - Overeenkomst tussen Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de gemeente Schaarbeek - Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
41. - Tijdelijke personeelsformatie van het Strategisch Veiligheid- en Preventieplan en van het
Plaatselijk Preventie- en Buurtplan - Wijziging - Goedkeuring
42. - Tijdelijke bijzonder personeelsformatie voor het Fonds Europese Toppen - Wijziging Goedkeuring
43. - Personeelskader - Wijziging - Goedkeuring
44. - Gemeentelijke pensioenen - Weigering voor ambtshalve toetreding bij het solidair
pensioenfonds van ONSSAPL

INFRASTRUCTUUR

Gebouwen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
45.
- Multisport areas gelegen Voltairelaan - Hernieuwing van het synthetisch gras
46.

- Conciërgewoning van het openlucht centrum te Ohain - Vochtbehandeling van de
begraven muren
- TCR - Houtbewerking - Aankoop van twee centrale eenheden voor het opzuigen
van houtschaafkrullen en stof
- Asbestverwijdering van gemeentelijke gebouwen
- School 10 gelegen Grote Bosstraat 57 - Herstellen van het parket in de turnzaal
- Kerk Sint Servatius gelegen Haachtsesteenweg - Voor studie voor de
toekomstige restauratie - Verwezenlijking van een gedetailleerd overzicht
- Woning gelegen Lochtstraat 75 - Renovatiewerken aan de badkamer als gevolg
op de waterschade veroorzaakt door vocht
- Opdracht van een stabiliteitsingenieurs - Jaarlijkse dienstenopdracht 2011/2012

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53. - Scholengroep Josafat-Bijenkorf - Versteviging van de vlakke plafonds in baksteen en
restauratie van de rechte lateien boven de raam- en deuropeningen - Meeruitgave
Wegen
54. - Studieopdracht voor gerichte signalitiek, bestemd om de voetgangers te gidsen in de
openbare ruimten te Schaarbeek - Aanvullende studie - Goedkeuring
55.
56.

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Grondonderzoek voor de kenmerken uit te graven gronden in kader van de
herinrichtingwerken van de tuinwijk Terdelt
- Leveren van bewegwijzering en stadsmeubilair

Stadsrenovatie
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
57.
- Duurzaam Wijkcontract Helmet - Herkenningsstudie van de grond gelegen 110112 Landbouwstraat
58.
- Wijkcontract Nabvez-Portaels - Herkenningsstudie van de grond gelegen 94
Gallaitstraat

59.
60.
61.
62.
63.

Vastgoedbeheer
Vaststelling van de huurprijzen - Goedkeuring :
- Gemeentelijk pand gelegen Waelhemstraat 17
- Gemeentelijke panden gelegen Linnéstraat 114-116
- Wijkcontract "Prinses Elisabeth" - Gebouw gelegen Georges Rodenbachlaan 1418
- Wijkcontract "Prinses Elisabeth" - Gebouw gelegen Georges Rodenbachlaan 4345 en Anatole Francestraat 6
- Gebouw gelegen Liedtsstraat, 1

64. - Sportieve concessieakte - Goedkeuring
Stedenbouw
65. - Gemeentelijk Stedenbouwkundig reglement op de plaatsen van raamprostitutie
Wijkcontract
66. - Wijkcontract Navez-Portaels - Operatie 1C - d'Antehanstraat 6-8 - Afbraak/Heropbouw
van woningen gelijkgesteld met sociale woningen - Creëren van een ruimte om de
mechanische werkplaats van het Kardinaal Mercier instituut in onder te brengen Studieopdracht - Bijkomende opdracht - Goedkeuring

BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN
Sports
67. - Toekennen van toelagen aan twee verenigingen "RUSAS" en "Racing van Schaarbeek"
Jeugd

68. - Partnershipovereenkomst tussen de vzw "Réseau Coordination Enfance" en de gemeente
Schaarbeek - Wijziging - Goedkeuring
69. - Actieplan voor het Onthaal Vrije Tijd 2011-2012 - Ter informatie

AGENDA (VERVOLG)
70. - Motie van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende het voorstel om de nv
Gemeentelijke Holding in vereffening te brengen

PUNTEN OPGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
71. - De schorsing van de bouwvergunning voor een crèche op de Plaskylaan 40 (Verzoek van
Mevrouw Bernadette VRIAMONT)
72. - Het mandaat van de vertegenwoordiger van Schaarbeek op de buitengewone
aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding (Verzoek van de heer Paul
VAN GOETHEM)
73. - De bedreigde tuin parkeerplaatsen aan Terdelt (Verzoek van Mevrouw Clotilde
NYSSENS)
74. - De GSM masten (Verzoek van Mevrouw Mahinur OZDEMIR)

MONDELINGE VRAGEN
75. - De nieuwe normen van toepassing voor de GSM masten (Vraag van de heer Larbi
KADDOUR)
76. - De balans van het Offerfeest (Vraag van de heer Mohamed EL ARNOUKI)
77. - Het Walckiersplein : het moment van de vraag (Vraag van de heer Mohamed EL
ARNOUKI)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
De Gemeentesecretaris,
(g) Jacques BOUVIER

De Burgemeester wnd,
(g) Cécile JODOGNE

