Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 16/02/2016

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 24 FEBRUARI 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 25 FEBRUARI 2016 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 24 februari 2016 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. De toepassing van de belasting op de niet-hoofdverblijfplaatsen raakt de jongeren in volle kracht
(Verzoek van de heer Welch)

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring
Aanwijzing, door het College, van ambtenaren die de briefwisseling zonder rechtsgevolgen alleen
kunnen ondertekenen - Goedkeuring
Volmachten ter medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie
Intercommunale Vereniging voor Crematie - Wijziging van de statuten - Goedkeuring
FINANCIËN
Boekhouding
Herbepaling van de voorzieningen bestemd voor de dekking van de budgettaire impact van de
onwaarden van de fiscale functie (040) van de gewone dienst - Goedkeuring
Controle en strategie
OCMW - Begrotingswijziging n°4 van het dienstjaar 2015 van het OCMW - Goedkeuring
Kerkfabriek Sint Theresia van Avila – Begroting 2016 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Sint Albertus – Begrotingswijziging n°1 van 2016 - Gunstig adviseren
VZW Atout couleur - Rekeningen 2014 - Akte nemen
VZW "Royal Canter LC Schaerbeek" - Rekeningen 2014 - Akte nemen
Vzw Kituro Schaerbeek Rugby Club - Rekeningen 2014 - Toelage 2015 - Akte nemen
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
PSP - Straathoekwerkers
Overeenkomst met ATE vzw - Goedkeuring
Subsidies en partnerships
Uitbreiding van het associatieve kinderdagverblijf 'Atout Couleur' voor het creëren van 7 extra
plaatsen - Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw Atout Couleur, om de modaliteiten voor
de financiering van het bouwproject te vast te stellen - Goedkeuring
Renovatie van het zwembad Neptunium – Bevestiging van het uitvoeringsdossier en kennisgeving
van de voorwaarden van de BELIRIS opdracht, alsook het protocol project - Goedkeuring
Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
Parkeren - Aanvullend gemeentereglement betreffende het gemeentelijk wegverkeer - Erratum Goedkeuring

ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
17. Wijziging van het politiereglement betreffende sluitingsuren van slijterijen - Goedkeuring

Technisch vastgoedbeheer
18. Josafatpark - Boogschietstand Sint Sebastiaan Gilde - Aanhangsel aan de concessieakte Overeenkomst tussen de Gemeente, de vzw Sint Sebastiaan Gilde en de bvba La buvette Sint
Sebastiaan - Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
19. Administratief statuut - Wijziging van de reglementen betreffende de werving en de vooruitgang
van het technisch personeel - Goedkeuring
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INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Diverse gemeentegebouwen - Domeinconcessie voor de installatie en de exploitatie van
netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen - Tekst van de concessie-overeenkomst - Goedkeuring
School 16, Leopold III-laan, 31 - Renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw - Wijziging
van het waterdistributienet - Ter informatie
Crossing - Vervanging van de afvalwaterpomp bij hoogdringendheid (art 249 NGW) Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
TCR - Renovatie van een plat dak en twee terrassen - Gunningswijze en nieuwe voorwaarden van
de opdracht - Goedkeuring
OPTIMA, Grote Bosstraat 76-80 - Project betreffende de bouw van de nederlandstalige school 'De
Kriek' en van een sporthal en de uitbreiding van school 10 - Opdracht van diensten Architectenopdracht - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
Bouw van een passief kinderdagverblijf Marcel Mariënstraat - Studieopdracht - Verhoging van de
uitgave - Ter informatie
School 16 Leopold III-laan, nr. 31 - Uitbreiding en renovatie van het bestaande gebouw Architectenopdracht - Verhoging van de uitgave - Ter informatie
Heropwaardering van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Sturingsopdracht - Verhoging van
de uitgave met het oog op een opdracht van Assistentie aan de Bouwheer - Ter informatie
AGENDA (VERVOLG)
MONDELINGE VRAGEN

28. De herinrichting van de Leeuwenhelling (Vraag van Mevrouw Deborah LORENZINO)
29. De inrichting en de bestemming van de oude tribune aan de Noorder zijde van het Crossing
Stadion (Vraag van Mevrouw Deborah LORENZINO)
30. De Mobiele App "1030 Schaarbeek" (Vraag van de heer Seydi SAG)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez

(g) Bernard Clerfayt

Gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

