Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 12/04/2016

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 20 APRIL 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 21 APRIL 2016 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 20 april 2016 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Het project van AG Real Estate aan het Jamblinne de Meuxplein (Verzoek van de heer Lefébure)
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GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
Eerbetoon aan de heer Francis DURIAU, ere Burgemeester van de gemeente Schaarbeek
Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring
Motie voor het behoud van de zes Brusselse politiezones
Lawaaihinder veroorzaakt door de vliegtuigen over de gemeente - Actie voor het Tribunaal van
Eerste Aanleg van Brussel - Machtiging om in rechte op te treden - Goedkeuring
HYDROBRU - Ontwerp tot wijziging van de statuten - Goedkeuring
Aanduiding van de heer Noël, schepen, als vertegenwoordiger van de gemeente in de
hoedanigheid van beheerder temidden van de bestuursraad van de cvba La Lustrerie - Ter
informatie
FINANCIËN
Inkohieringen en reglementen
Sociale begeleidingspremie - Dienstjaar 2016 - Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring
Controle en strategie
VZW "Royal Cercle Athlétique de Schaerbeek" en abrégé RCAS asbl- Rekeningen 2014 - Akte
nemen
VZW Centre Culturel de Schaerbeek - Aanhangsel n°2 aan de programma-overeenkomst 20102013 tussen de Federatie Wallonïe-Brussel, de vzw Centre Culturel de Schaerbeek, de gemeente
Schaarbeek en de Franse Gemeenschapscommissie - Goedkeuring
OCMW - Overdracht op 25 april 2016 van de hoofdkantoor adres naar Auguste Reyerslaan N°70 te
1030 Schaerbeek - Ter informatie
Verenigde Anglicaanse Kerk (Elsene) - Begroting 2016 - Gunstig adviseren
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
Overeenkomst met de vzw "Bouge-toi" - Goedkeuring
PSP - Cel wijk
Wijkcel - Protocolakkoord tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de gemeente met
betrekking tot de beheersing van gewelddadige radicalisering en de strijd tegen het radicalisme Goedkeuring
Subsidies en partnerships
EFRO 2014-2020 - Bouwproject van een kinderdagverblijf "Altaïr" op de hoek van de straten
Eenens/Voltaire - Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, om de modaliteiten voor de financiering van 633.000 euros TVAC te vaststellen Goedkeuring
Koning Boudewijnstichting - Subsidie voor de restauratie van de elektriciteitsmast (Jacques de
Lalaing) - Overeenkomst - Goedkeuring
Communicatie
Reglement betreffende de erkenningsprocedure voor de verenigingen die voorkomen op de
website van de gemeente van Schaarbeek - Goedkeuring

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
18. Duurzaam Wijkcontract Pogge - Samenstelling van de wijkcommissie - Goedkeuring

ALGEMENE ZAKEN
Technisch vastgoedbeheer
19. Pand gelegen Generaal Eisenhower 132 - Renovatiehuurcel met de vzw Centre Benenzon Belgique
- Goedkeuring
20. Paleizenstraat, 42 - M-Brussels Village - Aanhangsel aan de erfpacht - Goedkeuring
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INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Woonkern 233 - Plaatsing van een openbare verlichting - Verhoging van de uitgave en wijziging
van de financieringswijze - Ter informatie
Site Eenens/Voltaire - Optrekken van een passief gebouw omvattende een kinderdagverblijf (Altair)
met 48 bedjes en een uitbreiding van een middelbare school voor technisch onderwijs Goedkeuring
Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling Bijenkorf) + School 1 : Aanpassing van de stookplaatsen
en aanverwante werken - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
School 6 - Vervanging van het elektrisch openingssysteem (buiten gebruik) van de schuifpoort Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
Wegen
Concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van
een ondergrondse parking Lehonplein - Goedkeuring
Uitrusting
Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in
het kader van de lopende bestelbonopdrachten - Ter informatie
Bestelling van een laptop en toebehoren (computertas, batterijen, kabels,Dvd RW extern USB4, AC
adapter laptop) voor de dienst Wegen bij de CIBG - Ter informatie
Informatica Dienst - Aankoop van informatica materiaal bij de opdrachtencentrales Stad Brugge
(Real Dolmen) en het CIRB - Ter informatie
Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in
het kader van de lopende bestelbonopdrachten - Ter informatie
Departement Infrastructuur - Dienst gebouwen - Aankoop van een tegelsnijder - Gunningswijze en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Wijkcontracten
Wijkcontract Koningin-Vooruitgang – Operatie 1-2 - Bouw van een voorzieningspool op de terreinen
gelegen aan Gaucheretstraat 145-147 en Jollystraat 142-146
Bepaling van de gunningswijze en de voorwaarden voor de opdracht voor werken - goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN

32. De heropening van het kruispunt gevormd door de d'Anethanstraat en de Berenkooi (Verzoek van
de heer Georges VERZIN)
33. Eerste balans van het opstarten van de sport cheques (Verzoek van de heer Axel BERNARD)
34. De huwelijken in open lucht (Verzoek van Mevrouw Angelina CHAN)

MONDELINGE VRAGEN
35. De herinrichting van de Leeuwenhelling (Vraag van Mevrouw Deborah LORENZINO)
36. De inrichting en de bestemming van de oude tribune aan de Noorderzijde van het Crossing
Stadion (Vraag van Mevrouw Deborah LORENZINO)
37. De balans van Schaernaval 2016 (Vraag van de heer Axel BERNARD)
38. De hulpkreet van l'Os à Moelle (Vraag van Mevrouw Barbara TRACHTE)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez

(g) Bernard Clerfayt

Gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

