Gemeentebestuur

Schaarbeek, 13 december 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 21 DECEMBER 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 22 DECEMBER 2011 om 18.30 uur over
de punten hieronder vermeld maar die op 21 december 2011 niet konden besproken worden
OPENBARE VERGADERING

DIENSTEN VAN DE GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. - Vzw "Kinderdagverblijven van Schaarbeek" - Vertegenwoordiging van de gemeente
Schaarbeek
2. - Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Goedkeuring

UITRUSTING
3.
4.
5.
5/2.

Controle
- Ocmw - Ocmw - Ocmw - Ocmw -

Begrotingswijziging nr. 2 van het dienstjaar 2011 - Goedkeuring
Begrotingswijziging nr. 3 van het dienstjaar 2011 - Goedkeuring
Begroting voor het dienstjaar 2012 - Goedkeuring
Voorlopige twaalfden voor het eerste trimster 2012 - Goedkeuring

Begroting
- Begroting 2011 - Gewone begrotingswijziging nr. 3 - Goedkeuring
- Begroting 2011 - Buitengewone begrotingswijziging nr. 4 - Goedkeuring
- Begroting 2012 - Gewone en buitengewone diensten - Goedkeuring
- Begroting 2012 - Voorlopige twaalfden voor het eerste trimester 2012 - Goedkeuring
- Bijzondere subsidie aan de gemeenten ter vervulling van een opdracht van gemeentelijk
belang - Tegemoetkoming van de gemeente in de sociale opdrachten van de Brusselse
openbare ziekenhuizen - Goedkeuring
10. - Brussels Gewestelijk herfinancieringfonds voor de gemeentelijke thesaurieën Overeenkomst betreffende een lening aan de gemeente Schaarbeek van 4.645.175 €
voor de financiering van de investeringen - Goedkeuring

6.
7.
8.
8/2.
9.

Controle
11. - Kerkfabriek Heilige Marie - Rekeningen 2009 en 2010 - Gunstig advies
12. - Vzw "Kituro Schaerbeek Rugby Club" - Rekeningen 2009 en 2010 - Akteneming
13. - Vzw "RUSAS" - Rekeningen 2009 en 2010 - Akteneming
14.
15.
16.
17.
18.

Rekeningen 2010 - Akteneming
- Vzw "Cercle Royal de Natation de Schaerbeek et Neder Over Hembeek - CNSN"
- Vzw "De Kriekelaar"
- Vzw "Racing Club de Schaerbeek"
- Vzw "Mission Locale de Schaerbeek"
- Vzw "Œuvre des Colonies Scolaires - OCS"

19. - Vzw "Crèches de Schaerbeek" - Partnerschapovereenkomst 2012-2013 - Goedkeuring
20. - Vzw "Œuvre des Colonies Scolaires - OCS"" - Overeenkomst - Wijziging - Goedkeuring

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Aankopen
Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Gemeentelijke garage - Dienst wegennet - Aankoop van een pick-up van 3,5 ton
- Strategische en Duurzame Ontwikkeling - Gemeentelijk mobiliteitsplan - Aankoop
van 5 fietsen
- Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van materialen voor de herschikking van
de oude bibliotheek van school 6 en van linoleumvloer voor de basisscholen
- Infrastructuur - Gebouwen - Atheneum Fernand Blum /Renan - Aankoop van
materiaal voor het vervangen van het vals plafond in de spektakelzaal
- Infrastructuur - Gebouwen - Aankoop van materiaal voor het vervangen van de
buitendeuren van de binnenplaats van school 6
- Infrastructuur - Speciale technieken - Aankoop van bouwmateriaal, ijzerwaren,
verf, verwarming, hout en elektriciteitsborden voor de renovatiewerken aan het
4de en 6de verdiep van het TCR
- Infrastructuur - Speciale technieken - Aankoop van verwarming- en elektrisch
materiaal voor de renovatie van de lokalen in de gebouwen gelegen Grote
Bosstraat 57 en bestemd voor het PMS-centrum
- Infrastructuur - Gebouwen - Speciale technieken - Aankoop van sanitair-,
verwarming-, elektriciteit- en ijzerwaren voor de plaatsing van waterfonteintjes in
de scholen en gemeentelijke gebouwen
- Gebouwen - Speciale technieken - Aankoop van materiaal voor de renovatie van
de verwarming van de model serre van het Josafatpark
- Gemeentelijk Informatica Programma - Aankoop van Atal applicatiesoftware, van
veiligheidsmateriaal voor de bescherming van het informatica netwerk en van
een kleuren scanner, groot formaat
- Aankoop en plaatsing van betalingterminals voor divers diensten
- Kabinet van de Burgemeester - Aankoop van een I-phone

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Mobiliteit
33. - Aanvullend politiereglement - Wijziging - Goedkeuring
34. - Mobiliteitscontract Politie - Hernieuwing 2012-2013 - Verlenging
35. - Gemeentelijk mobiliteitscontract - Toelage aan de vzw Pro Vélo - Educatief luik en
bewustmaking in de scholen inzake de verekeersveiligheid en het gebruik van de fiets
36. - Gemeentelijk mobiliteitscontract - Toelage aan de vzw Pro Vélo, ARKADIA en FEZA Educatief luik en bewustmaking in de scholen inzake de verekeersveiligheid en het
gebruik van de fiets

INFRASTRUCTUUR
37.
38.

Toekennen van :
- een toelage Patrimonium aan de vzw Maison Autrique - Goedkeuring
- een toelage Toerisme aan de vzw Arkadia.be - Goedkeuring

Gebouwen
39. - Afbraak en heropbouwen van de gemeentelijke garage gelegen Jeruzalemstraat 54 Opdracht voor de Energieprestatie van Gebouwen - Bijkomende opdracht
40.
41.
42.
43.
44.

Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie :
- Risicoanalyse van 21 liften en laadbruggen met als doel hun gelijkvormigheid te
bekomen
- Kinderdagverblijf "La Tanière des Petits Ours" gelegen Prinses Elisabethlaan 61 Plaatsen van een beveiligingssysteem aan de poort
- Conciërgewoning van het openluchtcentrum te Ohain - Vervangen van het
raamwerk
- Beveiliging van de administratieve lokalen van het Neptunium en van het clubhuis
van de tennisclub Lambermont
- Diverse gemeentegebouwen en schoolinstellingen - Plaatsen van een
gaslekverklikker in de verwarmingketels

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

- Gemeentehuis - Leveren en plaatsen van een automatisch sluitsysteem aan de
zijdelingse poorten
- School 6 gelegen Landbouwstraat 46 - Vervanging van de kleine daklantaarn
- School 'La Vallée', School 16 en Lyceum Emile Max - Plaatsen van
thermostatische kranen
- Lyceum Emile Max - Sectie Dailly - Instorting van een deel van de speelplaats
grenzend aan de gevel
- Lyceum Emile Max - Sectie Haacht - Vernieuwing van 23 elektrische lage
spanningsborden
- Gebouw gelegen Aarschotstraat 231 - Plaatsen van een verluchtingssysteem om
een oplossing te bieden aan de heersende vochtigheid
- Scholengroep gelegen Josafatstraat 229-241/Bijenkorfstraat 30 - Plaatsen van
een brandalarm systeem

52. - School 17 - Plaatsen van zonnepanelen - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Openbare ruimten
53. - ,Josafatpark - Herstelling van het beeldhouwkunst "Eugène Canneel" - Meeruitgave
Wegen
54. - Levering en plaatsen van een voetgangers bewegwijzering om de voetgangers beter op
weg te helpen in Schaarbeek - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Vastgoedbeheer
55. - Park Koningin-Groen - Horecaruimte bezet door de vzw "Canelle" - Aanhangsel aan de
concessieakte
56. - Gemeentelijk gebouw gelegen Liedtsstraat 2 - Vaststelling van de huurprijzen van de 3
appartementen
57. - Gemeentelijk pand gelegen Rodenbachlaan 43-45/Anatole Francestraat 6 - Vaststelling
van de huurprijs van 7 parkeerplaatsen
58. - Sportconcessieovereenkomst - Goedkeuring
59. - Bestek voor een concessiecontract voor de miniatuur golf gelegen in het Josafatpark
Wijkcontract
60. - Duurzaam wijkcontract Helmet - Operatie openbare ruimten - Kruispunt HelmetDesenfans-Lambotte
Stedenbouw
61. - Uitwerking van een terreinopmeting in de perimeters van vijf gezoneerde Gemeentelijke
Stendebouwkundige Verordeningen

BIJZONDERE GEMEENTEDIENSTEN
Jeugd en Sport
62. - Overeenkomst voor sportverenigingen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
gemeente Schaarbeek en de schaarbeekse sportverenigingen - Toelage toegekend
door de Regering voor het opstellen van sportvormingen - Goedkeuring
63. - Toekennen van een toelage aan sportverenigingen - Wijziging - Goedkeuring
Nederlandstalig onderwijs
64. - Vaststelling van de maximumcapaciteit van GBS Groot Bos, voor het schooljaar 20122013
65. - Ontwerp van het contract tussen het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie - Goedkeuring
66. - Arbeidsreglement van de scholengemeenschpa "Groot Bos aan Zee" toepasbaar op het
personeel van GBS De Kattepoel - Goedkeuring
67. - Schoolreglement 2011-2012 - Infobrochure 2011-2012 van de GBS De Kattepoel Goedkeuring

AGENDA (VERVOLG)
PUNTEN INGESCHREVEN OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
68. - Het ontwerp van het Brussels Gewest inzake de schoolvoorzieningen (Verzoek van de
heer Denis GRIMBERGHS)
69. - Het toepassen van de reglementering aangaande de terrassen op de openbare weg
(Verzoek van de heer Jean-Pierre VAN GORP)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
De Gemeentesecretaris,
(g) Jacques BOUVIER

De Burgemeester,
(g) Bernard CLERFAYT

