Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 12/12/2017

S C H AA R B E E K

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 DECEMBER 2017 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 DECEMBER 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 20
december 2017 niet konden besproken worden.

OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Point inscrit à la demande d'habitants - Madame Véronique Terlinden - Inscription de la commune à la
campagne "Commune hospitalière"

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

FINANCIËN
Boekhouding
Oprichting van doorvoerrekeningen als onderdeel van de voorfinanciering van belastinginkomsten Overeenkomst
Inkohieringen en reglementen
Reglement vaststellend de retributies op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van administratieve stukken –
Wijziging
Inning en kadaster
Geldboete uitgeven in de kader van de Ordonnantie van 03/07/2008 (Art. 84) voor het Brussel Hoofstedelijk
Gewest - Constatering van overtredingen : Grote Bosstraat 71 en Blauweregenlaan ten laste van PROXIMUS
NV voor een totaal bedrag van 6015,00€ - Overdracht van het dossier naar de Meester Melis
Controle en strategie
VZW "Agence Locale pour l'Emploi de Schaerbeek" - Rekeningen 2016 - Akte nemen
VZW "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Goedkeuring jaarlijkse overeenkomst 2017
VZW "Centre des Ressources humaines" afgekort in CRHu - rekeningen 2016 - akte nemen
VZW "Travail de Rue à Schaerbeek" afgekort TRS - Rekeningen 2016 - Akte nemen
VZW Crèches de Schaerbeek - Herziening van het Raamovereenkomst 2015-2019 – Goedkeuring
VZW Associations des Mosquées de Schaerbeek - rekeningen 2016 - toelage 2017- akte nemen
OCMW - Wijziging van het organische kader, van het financiele status en van het organisatieschema van het
OCMW door de oprichting van een afdeling "Bejaarde" - Goedkeuring
Kerkfabriek Sint Theresia van Avila – Begroting 2018 - Gunstig adviseren
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw HSS voor de organisatie met het Schaarbeeks Cultureel
Centrum van het SchaarbeeKwa! Festival 2018 : Goedkeuring.
PSV - Ondersteunende administratieve en financiële dienst - Gemeentlijke coordinatie PSV -Subsidie PSV
2017/2018 - 1ste voorschot - Bijzondere conventies.
Strategische en duurzame ontwikkeling - Stedelijk preventieprogramma - Brusselse preventie- en buurtbeleid
voor het jaar 2016-2019- Ontwerp overeenkomst
PSP - Technopreventie
Gemeentereglement betreffende de toekening van premies voor diefstalpreventie - Goedkeuring
Milieuraadgeving
Overeenkomst « lokale agenda 21 2017 » tussen de Gemeente en Leefmilieu Brussel.
"Verlenen van een financiële steun aan 4 burgerinitiatieven voor duurzame ontwikkeling door de vzw's "L'île-auxbains-de Baden", "Propaganza", "l'Entrepote" et "Buurthuis Helmet" - Goedkeuringen.

Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
20. Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - St Lazarus". Overeenkomst voor de subsidiëring van acties om
activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven te ondersteunen - 5°
van artikel 37 van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. Stedelijke acties.
21. Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - St Lazarus". Overeenkomst voor de subsidiëring van acties om
activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven te ondersteunen - 5°
van artikel 37 van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering. Interstedelijke acties.
22. Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - St Lazarus". Overeenkomst voor de subsidiëring van acties,
bepaald 1° tot 4° en 6° van artikel 37 van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering.

23.
24.

25.
26.
27.

ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
Zaak t. Net. Brussel - Gewestelijk Agentschap voor Netheid - Goedkeuring
Geding Gemeente Schaerbeek t/ Belgische Staat - Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen het
Koninklijk besluit van 8 oktober 2017 tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele
Bescherming
Technisch vastgoedbeheer
Complex gelegen François Bossaertsstraat, 60 - Appartementen nr 1 en nr 4 gelegen op 2de en 3de verdieping
- Huurcontract met de vzw ASIS - Goedkeuring
Huis van de burgers - Gaucheretplein, 20 - Huur door Brussel Leefmilieu van 5 lokalen (gelijkvloers)
Park Koningin-Groen - Uitbating Horeca - Offerteaanvraag.

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
28. Wijziging van het geldelijk statuut : Wijziging van de tussenkomst in de verplaatsingskosten woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer (MIVB) en te voet - Goedkeuring

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Toetreding tot de opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies georganiseerd door het BIM Goedkeuring
TCR - Wijziging van de elektriciteitsmeter naar aanleiding van de plaatsing van zonnepanelen - ter goedkeuring
Crèche "Etoile du Nord" - Rogierstraat - Studieopdracht met het oog op de regeling van de luchtkwaliteit Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
School 10 - Implementatie van de verwarmingsregeling en van het GTB (gecentraliseerd technisch beheer van
de verwarming) - Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken en aanduiding van de aannemer ter informatie
School nr.16, Leopold III-laan 3. Renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw. Verhoging van de uitgave
- Goedkeuring.
Sint-Elisabethkerk - Stabiliteits- en renovatiewerken voor de kerkramen en de pastorie - Studieopdracht Verhoging van de uitgave - Goedkeuring.
Gemeentehuis, bureau 0.31. Voorstudie van de afwerking van de muren in gespannen stof. Opdracht van
diensten. Financieringswijze - Ter informatie.
Site Chazal - Bouw van een nieuwe vleugel voor school Chazal - Aanduiding van de aannemer - Verhoging van
de uitgave - Goedkeuring.
Uitrusting
Aankoop van diverse leveringen/diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Ter informatie
Aankoop van diverse leveringen/diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - ter in kennis stellen
Aankoop van diverse leveringen/diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - ter informatie
Informatica Dienst - Aankoop van server-RAM (Uitbreid Computergeheugen voor BL460cG9 Blades) bij de
opdrachtencentrale Stad Brugge - ter informatie
Infrastructuur, Wegen - Aankoop en plaatsing van betalingsterminals - Aankoop van aanvullende leveringen bij
de leverancier van de oorspronkelijke opdracht - Ter in kennis stelling
Dienst Informatica - Aankoop van netwerk materiaal bij de CIBG (Irisnet) - Ter informatie
Informatica dienst - Aankoop van “Thin client” computers - Aankoop van aanvullende leveringen bij de
leverancier van de oorspronkelijke opdracht - Ter informatie
Wijkcontracten
Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Afbraak / reconstructie van het gebouw gelegen in de Josaphatstraat 81.

Opdracht voor werken – Verhoging van de uitgave
45. Duurzaam wijkcontract Pogge. Operatie 1-1 – Hoek Haacht-Bergé. / Architecturale studieopdracht – Bepaling
van de gunningswijze en de voorwaarden voor de studieopdracht
46. Duurzaam wijkcontract Pogge; Operatie 1-2 – Fermettes Jérusalem. / Architecturale studieopdracht – Bepaling
van de gunningswijze en de voorwaarden voor de studieopdracht.

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Sport
47. V.Z.W. "C.T.T. Royal Alpa" - Uitzonderlijke subsidie 2017 - Jaarlijkse overeenkomst - Goedkeuring

48. Jaarlijkse overeenkomst van subsidie tussen de gemeente Schaarbeek en de Vzw Sports Schaerbeekois voor
de 10,30 km - Goedkeuring
Franstalig Biblioteek
49. Franstalige bibliotheken - Indiening van een verlengingsaanvraag tot erkenning bij de Federatie WalloniëBrussel in het kader van het decreet van 30/04/09, goedkeuring van het vijfjarenplan van ontwikkeling 20192024 - Goedkeuring.
50. Franstalige bibliotheken - Wijziging van de tarieven voor de uitlening in de bibliotheken - Goedkeuring

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
51.
52.
53.
54.

Vzw Food and Fun - Overeenkomst – Goedkeuring
Vzw Musique Espérance Belgique Francophone - Overeenkomst – Goedkeuring
vzw Same Same Overeenkomst – Goedkeuring
Vzw Asbl les Amis d'Aladdin - Overeenkomst – Goedkeuring
Onderwijzend personeelsdienst
55. ONDERWIJS VAN SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met de Schaarbeek commerciële avondcursus Assistent van de kindertijd: professionele deontologie - Bijscholing van personeel - Schooljaar 2017-2018

MONDELINGE VRAGEN
56. Het verslag van de opvolging van het Algemeen gediferentieerd omkaderingsprogramma (Vraag van de heer
Ahmed EL MASLOUHI)
57. Punt (motie) op vraag van dhr Jean-Pierre Van Gorp, gemeenteraadslid : de pensioenen van de provinciale en
lokale administraties.
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g)David Neuprez

(g)Bernard Clerfayt

Gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

