Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 19/01/2016

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 27 JANUARI 2016 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 28 JANUARI 2016 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 27 januari 2016 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Het verkeer in de Fraikinstraat (Verzoek van de heer Delcourt)
GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. Notulen van de gemeenteraad van 16 december 2015 - Goedkeuring

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FINANCIËN
Inkohieringen en reglementen
Retributiereglement op de ontgravingen - Hernieuwing - Goedkeuring
Inning en kadaster
Leegstaande woningen - Overeenkomst 2016-2018 betreffende de modaliteiten voor de
terugbetaling van 85 % van de opbrengst van de boetes die het Gewest geïnd heeft - Goedkeuring
Begroting
Meerjarenplan 2016-2017-2018 - Goedkeuring
Ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Toelage voor de periode 2016-2018 - Goedkeuring
Ocmw - Begroting voor het dienstjaar 2016 - Goedkeuring
Begroting voor het dienstjaar 2016 - Dotatie aan de politiezone - Goedkeuring
Begroting voor het dienstjaar 2016 - Gewone- en Buitengewone dienst - Goedkeuring
Controle en strategie
Kerkfabriek Sint Theresia van Avila – Begroting 2016 - Gunstig adviseren
VZW Harmonisation Sociale de Schaerbeek - Overeenkomst – Goedkeuring
VZW Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Rekeningen 2014 - Akte nemen
CVBA " Intercommunale d'Inhumation " - Rekeningen 2014 - Akte nemen
OMCW - Overeenkomst tussen de Gemeente en het Gewest betreffende de toekenning van een
subsidie aan de gemeenten in het kader van bijzondere subsidies - Goedkeuring

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
15. Brusselse preventie- en buurtbeleidsplan voor het jaar 2015 - Overeenkomst - Goedkeuring
PSP - Straathoekwerkers
16. Overeenkomst met Esperanto vzw - Ondertekening van de overeenkomst - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Technisch vastgoedbeheer
17. Huis van de Vrouwen - Bezettingsovereenkomst met de vzw Ciproc voor zumbalessen Aanhangsel - Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
18. Gemeentegebouw behorende tot het privépatrimonium, gelegen Paleizenstraat 195 (3de
verdieping) - Vervanging van de individuele gasstookketel - Gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie

19. School 16 - Asbestverwijderingswerken - Verwijdering van Glasalplaten - Gunningswijze en
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
20. Gemeentehuis - Plaatsing van akoestische isolatiepanelen in de vergaderzaal op de 1ste
verdieping (lokaal 1.11) en in de refter (lokaal -1.01) – Gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht – Ter informatie
21. School 'La Vallée' - Plaatsing van een parlofoniesysteem – Gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht – Ter informatie
22. Frans Fischer Instituut Eenens - Beveiligingswerken van de toegangshal - Gunningswijze en
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
23. Sportzaal Koninklijke Sint-Mariastraat 92-94 - Aanpassing van het zijdelingse toegangshekken Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
24. Gallaitstraat 94 - Bouw van funderingen voor een didactische serre - Gunningswijze en
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
25. Verschillende gemeentegebouwen - Werken voor de inconformiteitstelling van de liften Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
26. Emile Max Lyceum, Afdeling Haacht, Haachtsesteenweg 229-231 - Uitbreidingswerken Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Wegen
27. Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg - Procedure
betreffende het toezicht op de bouwplaatsen op de openbare weg - Ter informatie
Stedenbouwkundige renovatie - Woongelegenheid
28. Nieuw duurzaam wijkcontract in Schaarbeek - Voorafgaande studieopdracht - Wijze van gunnen en
voorwarden van de opdracht - Ter informatie
Uitrusting
29. Informatica - Bestelling van kablering bij de CIBG - Ter informatie
30. Beheersing van de processen - Aankoop van informatica materiaal bij de CIBG - Ter informatie
31. Nederlandstalige bibliotheek & Nederlandstalig Onderwijs - Aankoop van informatica materiaal bij
de CIBG - Ter informatie
32. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in
het kader van de lopende bestelbonopdrachten en plaatsing van opdrachten bij
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een aanvaarde factuur - Ter
informatie
33. Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van materiaal voor de installatie van een nieuwe feestzaal
"Berré" voor het Atheneum Fernand Blum Renan - Ter informatie
34. Beheer van processen - Ontwikkeling van een waarschuwing in Saphir - Ter informatie
35. Beheer van processen - Aankoop van het e-office platform met volledige integratie van back-office
voor de dienst in Sapphire Bevolking / Burgerlijke dienst - Ter informatie
36. Dienst Beheer van Processen - Aankoop van een oplossing voor de dematerialisatie en het
valideringscircuit (I.R.I.S. Solutions & Experts) voor de dienst Bevolking - Via de
opdrachtencentrale GIAL - Goedkeuring
37. Dienst Gemeentesecretaris - Uitrusting van de kantoren van de Gemeentesecretaris - Ter
informatie
38. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van bewakingsapparatuur - Ter informatie
39. SPP - Aankoop van een software "iMindMap Ultimate" - Ter informatie
40. Levering van milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden - Opdracht door middel van het Brussels
Instituut voor milieubeheer (BIM) - Aanvullende leveringen - Gunningswijze en vastlegging van de
voorwaarden voor de aanvullende leveringen van de opdracht – Ter informatie
41. Departement Infrastructuur - Dienst gebouwen - Aankoop van een niveau laser en van een
magnetische waterpas alu - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie

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
2016,2017,2018 - Goedkuring

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Onderwijzend personeelsdienst
43. Plaatselijke Paritaire Commissie voor het Onderwijs - Nieuwe samenstelling van afvaardiging van
de inrichtende macht - Goedkeuring
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

David Neuprez
Gemeentesecretaris

Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter

