Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 17/09/2013

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 25 SEPTEMBER 2013 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 26 SEPTEMBER 2013 om 18.30 uur over de
punten hieronder vermeld maar die op 25 september 2013 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Tweetalig onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen - Een recht voor iedereen! (Vraag van de
heer Benjamin DEVOS)
2. Verzoek tot opschorting van het forfaitair betaalsysteem voor de kinderopvang en verzoek tot
overleg tussen de inrichtende macht en de ouders van leerlingen (Vraag van de heer Youssef
CHKARI)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
Postuum toekennen van de titel van ereburger aan de heer David Yansenne, divisie-commissaris
en hoofdcommissaris Korpschef van de politiezone Schaarbeek-Evere-Sint-Joost-ten-noode
Technisch comité van SIBELGA - Vervanging van de heer Damien LASSANCE door de heer Koen DE
SMET-VANDAMME - Goedkeuring
Experten comité van SIBELGAZ - Vervanging van de heer Damien LASSANCE door de heer Koen DE
SMET-VANDAMME - Goedkeuring
Sibelga scrl - Jaarverslag 2012 en financieel verslag 2012 - Ter informatie
Brulabo cvba - Begrotingsramingen en aandelen van de deelgenote gemeenten voor het boekjaar
2014 en notulen van de gewone vergadering van de algemene vergadering van 26 juni 2013 - Ter
informatie.
Coöperatieve Intercommunale Vereniging voor Crematie - Jaarrekeningen 2012 - Ter informatie
Commissies van de Gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie

GEMEENTEONTVANGER
Ontvangerij – Boekhouding
10. Voorlopige vaststelling van de jaarrekeningen 2012
UITRUSTING
Begroting
11. Tussenkomst van het BGHGT om het gecumuleerde tekort te financieren - Indiening van de
aanvraag
Controle
12. Ocmw - Rekeningen 2011 en 2012 - Goedkeuring

13.
14.
15.
16.

GEMEENTEONTVANGER
Belastingen
Belastingreglement op de verspreiding van publiciteitsdrukwerken - Dienstjaren 2014 tot 2018 Nieuw reglement
Belastingreglement op de tijdelijke bezetting van de openbare weg - Dienstjaren 2014 tot 2018 Hernieuwing en wijziging
Belastingreglement op het ter besckikking stellen aan het publiek van
telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding - Dienstjaren 2014 tot 2018 - Hernieuwing en
wijziging
Belastingreglement op parkeerplaatsen van 29 mei 2013 - Vaststelling van het percentage van
vermindering : inwerkingtreding van de bepalingen van artikel 3
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49.
50.

UITRUSTING
Begroting
Afsluitende begrotingswijzigingen - Gewone(nr. 9) en buitengewone (nr. 10) dienst
Controle
Ocmw - Begrotingswijziging n° 1 van het dienstjaar 2013
Overeenkomst tussen de Gemeente en de VZW Association des Mosquées de Schaerbeek Goedkeuring
VZW Crèches de Schaerbeek - Wijziging van de overeenkomst tussen de gemeente en de VZW Goedkering - Rekening 2012 van de VZW - Akte nemen
VZW Ludocontact - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Sport Schaerbeekois - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Bibla Lire en Classe - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Mission Locale de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Réseau Coordination Enfance - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Promotion de l'Emploi à Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte nemen
VZW Jeunes Schaerbeekois au Travail - Rekening 2012 - Akte nemen
VZW Aide aux Famille - Rekening 2012 - Akte nemen
VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2012 - Akte nemen
Feitelijke vereniging Cercle d'Art du Personnel Communal de Schaerbeek - Rekeningen 2012 - Akte
nemen
Aankopen
Concessieovereenkomst van openbare diensten voor het nachtelijk verhuren van parkeerplaatsen,
niet op de weg, binnen de gemeentelijke en de OCMW gebouwen - Goedkeuring
Infrastructuur - Gebouwen en speciale technieken - TCR - Renovatie van de 5de verdieping
(Bestelbonopdracht te boeken op de buitengewone begroting) - Ter informatie
Infrastructuur-Gebouwen - Vervanging van de cilinders in de scholen - Bestelbonopdracht te
boeken op de buitengewone begroting - Ter informatie
Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Bijkomende begeleiding en realisatie van een op
pedagogisch vlak conforme uitbreiding van de bestaande inrichting van de GBS de Kriek - Wijze
van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie.
Infrastructuur – Wegen – Levering, plaatsing en indienststelling van vaste
snelheidsinformatieborden op zonnenergie - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Infrastructuur - Speciale technieken - Aankoop van leveringen voor extensie van de CTR
telefonische centraal - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter
Informatie
Infrastructuur - Speciale Technieken - Aankoop van een verbrandingsmeetapparaat Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie
Infrastructuur - Gebouw - Aankoop van slot platten van style "Art Nouveau" voor scholen 11 & 13 Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie.
Infrastructuur-Gebouw - Renovatie binnenbouw Van Dijck Straat 47 - Gunningswijze en vastlegging
van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie.
Aankoop van materiaal voor de uitrusting van de vergaderza(a)l(en) van het gemeentehuis Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Dienst Sport - Aankoop van sportmateriaal voor de verschillende sportsites - Gunningswijse en
vastelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Dienst Sport - Stadium Crossing - Zaal omnisport - Aankoop van bouw- en afwerkingsmaterialen
voor de inrichting van de kantine - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de
opdracht - Ter Informatie.
PSP - Aankoop van meubilair et uitrustingsmateriaal voor de dienst Gemeenschapswachten en de
Coördinatiecel - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Specifieke Diensten - Aankoop van meubilair voor de gemeentelijke bibliotheken - Gunningswijze
en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie.
Onthaal-Verzending - Aankoop van een sleutelkast met elektronische regsitratie - Wijze van
gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Workflow voor het beheer van de besluitsvormingsprocedures - Upgrade naar HUBSESSIONS 3 en
inwerkstelling van een workflow in het Departement Gemeentelijk Onderwijs - Vastlegging van de
gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Aankoop van bijkomende modules en onderhoud voor de software PHENIX voor de dienst budget
en voor de dienst ontvangerij &
aankoop van een bijkomende module en onderhoud voor de software SAPHIR voor de dienst
stedenbouw en voor de dienst bevolking - Gunningswijze en vastlegging van de
opdrachtvoorwaarden - Ter Informatie
Aankoop van 2 bijkomend modules (factuurboek et automatische update) en onderhoud voor de
software ONYX voor de diensten Ontvangerij & Belastingen - Gunningswijze en vastlegging van de
opdrachtvoorwaarden - Ter Informatie.
Schaarbeek Netheid en Groene Ruimten - Levering van tuinbouwmateriaal en materiaal voor
paarden en ezels - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie

51. Schaarbeek Netheid & Groene ruimten - Aankoop van ludieke uitrusting voor buitenspeeltuinen Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
52. Schaarbeek Netheid & Groene ruimten - Netheidscontract - Aankoop van technische leveringen Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
53. Infrastructuur - Speciale technieken - Aankoop van een ventilatiesysteem voor het
kinderdagverblijf Léopold 3 van de school 16 - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden
van de opdracht - Ter Informatie
54. Gemeentelijke garage – Aankoop van uitrusting - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden – Ter informatie.
55. Gemeentelijke garage – Netheidscontract - Aankoop van een zoutstrooier - Wijze van gunnen en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie.
56. Schaerbeek Netheid en Groen ruimtes - Netheidscontract - Aankoop van een voertuig van het type
"pick-up" - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Ter informatie
57. Openbaar Onderwijs - Aankoop van psychopedagogische testen voor de PMS centra Gunningswijze en vastlegging van de opdrachtvoorwaarden - Ter Informatie .
58. Dienst bevolking - Aankoop van biometrsiche packs noodzakelijk voor het opslaan van
biometrische gegevens in de verblijfstitels en in de paspoorten - Gunningswijze en vastlegging van
de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie
59. Aanschaf van materiaal voor het hoogtechnologisch centrum binnen het Instituut Frans Fischer Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Subsidies en partnerships
60. Ontwerpen voor intercommunale samenwerking - Oproep voor ontwerpen 2014 van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
61. EPB Subsidie - Goedkeuring van de overeenkomst met de BIM
Milieuraadgeving
62. Overeenkomst “lokale Agenda 21” 2013 tussen de Gemeente en het Brussels Instituut voor
Milieubeheer (BIM) (Normaal)

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
Ged. t/ BELGISCHE STAAT, FOD Financiën (Minister van Financiën) - Belastingverlichting van
onroerende voorheffing - Beroep tot nietigverklaring en vordering tot schorsing bij de Raad van
State
Administratieve politie
Politieverordening betreffende de raamprostitutie - Verandering van de motivatie van de
politieverordening
Technisch vastgoedbeheer
Bezettingsovereenkomst met de vzw Enfants & Compagnie - Gemeentelijke lokaal gelegen in het
Kinetix complex
Gemeentelijke pand Vooruitgangstraat, 287 - Raadpleging ONE - Huurcontract
Huis van de vrouwen - Bezetting door de vzw Ciproc
Kituro - Concessieakte - Aanhangsel
Woonkernen 61 en 64 - Stedenbouwkundige lasten - Afstand van percelen aan de gemeente
Navezstraat, 110 - Bezettingsovereenkomst met herroepelijke et tijdelijke titel met de vzw
Generations

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
71. Departement strategische en duurzame ontwikkeling - Subsidie "Projecten van intergemeentelijke
samenwerking" - oprichting van een tijdelijke betrekking van bestuurssecretaris - Goedkeuring
72. Arbeidsreglement - Erratum - Goedkeuring

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Vakantiecentrum Ittre, School 5-6, School 10, Emile Max Lyceum 229, Haachtsesteenweg Meerwerken - Ter informatie
Tijdelijke Nederlandstalige school - Uitvoering van rioleringswerken - Ter informatie
Atheneum Fernand Blum - Afdeling Renan - Renovatie van de speelplaatsen - Vervanging van de
voedingskabels – Ter informatie
Technisch Centrum Rodenbach – Studie voor ontwikkelingsmogelijkheden – Gunningswijze en
voorwaarden van de opdracht – Ter informatie
TCR - lokaal voor de stockage van materiaal van de Gebouwendienst - Plaatsing van een rolluik Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Gemeentegebouw behorende tot het privépatrimonium, gelegen Marnestraat 1B - Renovatie van
de badkamer - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Conciërgewoning van het SAC (Vifquinstraat 6) - Renovatie van de keuken - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie

80. Afval- en stockcentrum - Waelhemstraat 65 - Renovatie van het sanitair - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
81. Autrique-huis gelegen Haachtsesteenweg 266 - Restauratie van de voor-en achtergevel Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
82. Neutralisatie van de asbest aanwezig in verschillende gemeentegebouwen - Gnningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
83. Begraafplaats van Schaarbeek - Renovatie van het standbeeld van Gabrielle Petit - Gunningswijze,
opdrachtvoorwaarden en aanduiding van de aannemer - Ter informatie
84. School 3, Rogierstraat 188 - Vervanging van het buitenschrijnwerk en restauratie van de deuren Laatste faze - Gunningswijze van opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
85. "Soleil du Nord" - Levering en plaatsing van gordijnen - Guningswijze en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
86. School 14 - stabilisatiewerken in de sportzaal - Ter informatie
87. School 17: vervanging van het buitenschrijnwerk op het gelijkvloers en de eerste verdieping,
straatgevels - Derde fase.
88. Beveiligingsprojecten voor de sites Terdelt en Crossing – Ter informatie
89. Plaatsing van een feestverlichting in 2013 - Ter informatie
90. Renovatiewerken in het Technisch Centrum Rodenbach - Vervanging van de ramen op de vijfde en
zesde verdieping.
91. Verschillende gemeentegebouwen - Herstelling van de ramen - Gunningswijze en voorwaarden
van de opdracht
Wegen
92. Vernieuwing van de openbare verlichting in de Rogierstraat (Paleizen/Haacht)- DIP 2010-2012 Goedkeuring
93. Vernieuwing van de openbare verlichting in de Aarschotstraat - DIP 2010-2012 Project nr 15 Aanvullende toelage
94. Vernieuwing van de openbare verlichting in de Vonckstraat - DIP 2010-2012 - Goedkeuring
95. Vernieuwing van de openbare verlichting in de Verboeckhavenstraat - DIP 2010-2012 Goedkeuring
96. Renovatie van de voetpaden - Jaar 2013 - Wijze van gunnen en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
97. Heraanleg van het Van Ysendyckplein- en straat - Aanpassing van het bestek aan de nieuwe
wetgeving - Ter informatie
Stedenbouwkundige renovatie
98. Stadsproject Reyers - Conventie voor de heront-wikkeling van de site VRT / RTBF - Goedkeuring
99. Uitbreiding van het park transitwoningen - Wijziging aan de ontwerpen huurcontract met ASIS.
Stedenbouw
100. Vzw Le Bus Bavard - Realisatie van 2 wandelrouter - Subsidie aanvraag - Ter informatie
Wijkcontracten
101. Duurzaam Wijcontract "Helmet" - VO6 Helmet 343-347 - Concessieovereenkomst voor de sportzaal
102. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Afbraak heropbouw van het nr. 78 l'Olivierstraat:
Goedkeuring van de voorwaarden voor de opdracht en de 3 te ondervragen studiebureaus

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Verkiezingen
103. Bevolking - Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Schaarbeek betreffende de
financiering van de aankoop van biometrische packs in het kader van de afgifte van biometrische
verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan belgische
burgers
SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Sociale cohesie - preventie
104. Adviescommissie voor het gehandicaptenbeleid : wijziging van het Reglement van de Commissie
en vernieuwing van haar samenstelling
Franstalig Biblioteek
105. Kader overeenkomst aangaande het partnership tussen Apedaf
Nederlandstalig Onderwijs
106. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Gebruikersovereenkomst met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor 'de Kattepoel', Rogierlaan 214
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
107. De duivenplaag op het grondgebied van Schaarbeek (Punt van de heer Quentin van den HOVE)
108. Gedragslijn van de Schepen van Financiën bij de uitvoering van de verordeningen voor de
bestrijding van de stopzetting of niet-onderhouden gebouwen (verzoek van mevrouw Isabelle
DURANT)
109. Het aanwenden van de nieuwe reglementen inzake de bijdrage voor de warme maaltijden, soepen
en opvang (Verzoek van Mevrouw Catherine MOUREAUX)

110. De modaliteiten voor de toekenning van gemeentelijke woonruimten in de rusthuizen Brems en
Victor Hugo (Verzoek van de heer Jean-Pierre VAN GORP)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) Marc Dero
Adjunct gemeentesecretaris

(g) Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter

