
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 18/10/2016 

 S C H A A 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 26 OKTOBER 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 27 OKTOBER 2016 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 26 oktober 2016 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Vergaderingen

1. Overhandigen van getuigschriften van Laureaten van de Arbeid aan 2 schaarbeekse burgers 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
2. Het bouwontwerp voor de Optima site - Verzoek van de heer John Paul VAN VRECKEM 

 

GEMEENTESECRETARIS 
 Vergaderingen

3. Notulen van de gemeenteraad van 28 september 2016 - Goedkeuring 
4. Ontslag van de heer Yves Goldstein uit zijn functies van gemeenteraadslid - Akteneming - 

Onderzoek der geloofsbrieven en aanstelling van zijn opvolger. 
5. De heer Halis KÖKTEN, zelfstandig gemeenteraadslid - Akteneming 
6. Intercommunale voor teraardebestelling cvba - Jaarverslag 2015 - Ter informatie 

 

FINANCIËN  
 Inkohieringen en reglementen

7. Belasting op het ter beschikking stellen en de verhuur van kamers en appartementen - Dienstjaren 
2017 tot 2021 – Nieuw reglement - Goedkeuring 

 Begroting
8. Brussels Gewestelijk Fonds voor de Herfinanciering van de Gemeentelijke thesaurieën - 

Thesaurielening - Overeenkomst - Aanhangsel - Goedkeuring 
9. Begroting 2016 - Begrotingswijzigingen - Gewone dienst nr 6 - Buitengewone dienst nr 7 - 

Goedkeuring 
 Controle en strategie

10. VZW "Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek" - Jaarlijkse overeenkomst 2016 - Goedkeuring  
11. VZW Aide aux Familles de Schaerbeek - Rekeningen 2015 - Akte nemen 
12. VZW Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Rekeningen 2015 - Akte nemen 
13. VZW Transit - Rekeningen 2015 - Akte nemen 
14. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging n°1 van 2016 - Gunstig adviseren 
15. Kerkfabriek Sint Jan en Nicolas – Begroting van 2017 - Gunstig adviseren 
16. Kerkfabriek Sint Servaas – Begroting van 2017 - Gunstig adviseren onder voorbehoud van de 

voorgestelde wijzigingen 
 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Programma voor stadspreventie

17. Programma voor Stadspreventie - Straathoekwerkers en WijkCel - Praatgroepen over Verslaving 
voor schaarbeekse familieleden van mensen die verslaafd zijn - Goedkeuring 

 PSP - Cel wijk 
18. Subsidieovereenkomst met vzw "Save Belgium" voor het project "In zichzelf gekeerd gedrag en 

gewelddadige radicalisering, didactisch materiaal om zich in groep te uiten, vertrekkende van een 
verhaal van betrokken jongeren" van Mevrouw I.Seret - Goedkeuring 

 



 
 Subsidies en partnerships

19. Openbare netheid - Overeenkomst 2016 met Net Brussel - Goedkeuring 
 Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit

20. Duurzaam Wijkcontract Pogge - Goedkeuring van het vierjarig programma 2017-2020 en 
aanwijzing van de leden van de wijkcommissie - Goedkeuring 

21. Samenwerkingsconventie tussen, enerzijds, de VRT, de RTBF, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Gemeente Schaarbeek, en, anderzijds, het ATO betreffende het herontwikkelingsproject van 
de VRT/RTBF-site - Addendum - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken

22. Vivaqua-Hydrobru - Studie van het fusieontwerp 
 Technisch vastgoedbeheer

23. Huurcontract type voor panden gelegen d'Anethanstraat, 2 en Paleizenstraat, 195 - Goedkeuring 
24. Josafatpark - "La Laiterie" - Projectaanvraag - Goedkeuring 
25. Théâtre de la Balsamine - Félix Marchallaan, 1 - Behandeling van werken voor herstel en periodiek 

onderhoud van het gebouw door La Balsamine - Aanhangsel aan de overeenkomst - Aanwijziging - 
Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen

26. Plaatsing van een feestverlichting in 2016 - Gunningswijze en van de opdrachtvoorwaarden - 
Goedkeuring 

27. Asbestinventaris van verschillende gemeentegebouwen - Opdracht van diensten - Gunningswijze 
en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

28. Kadaster van de mogelijkheden tot verbetering, uitbreiding en ontwikkeling van buurtspel- en 
sportuitrustingen in de openbare ruimte - Dienstenopdracht - Gunningswijze en voorwaarden van 
de opdracht - Ter informatie 

 Wegen
29. Studie betreffende het ontwerpen van nieuw Schaarbeeks stadsmeubilair - Opdracht voor de 

studie en leiding der werken – gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van diensten - Ter 
informatie 

 Uitrusting
30. Diensten Wegen en Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van 10 GSM Crosscall voor 

de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes en van 6 smartphones voor de dienst Wegen bij 
een aannemer in het kader van de lopende bestelbonopdracht en van een flatscreen voor de 
dienst Wegen bij de CIBG - Ter informatie 

31. Bestelling van 2 computers voor de dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes bij de CIBG - Ter 
informatie 

32. Dienst Informatica - Bestelling van het antivirus TREND MICRO DEEP SECURITY (App + Licence 
Server + Licence Enduser) voor drie jaren en van 5 consultancy dagen bij de CIBG - Ter informatie 

33. Onthaal-Verzending - Aankoop van een ticketautomaat - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

34. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van 2 wasmachines en 2 droogkasten voor industrieel 
gebruik - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

35. Dienst Informatica - Overheidsopdracht voor leveringen met het oog op de aankoop van server 
vergunningen en SAM diensten - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

36. Infrastructuur, Speciale technieken - Aankoop van mobiele telefoons - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

37. Uitrusting - Aankoop van materiaal voor de verschillende diensten van de gemeente - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

38. Uitrusting - Aankoop van mobilair voor de verschillende diensten van de gemeente - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

39. Infrastructuur, gebouwen - Aankoop van RF platen 60 van het type Promatect 100 voor afwerking 
van de school 16 - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

40. Speciale Technieken - Aankoop van een centrale van mobiele waterverzachters - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 Wijkcontracten
41. Duurzaam wijkcontract Helmet - Apollosquare - VG1 verbouwing van woningen tot 

gemeenschapsuitrustingen - opdracht voor werken – Prijsverhoging - Goedkeuring 
42. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Wijzigingen in het protocolakkoord Beliris inzake de 

betrokken operaties - Goedkeuring 
 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
43. Sport cheques - Nieuwe reglement - Goedkeuring 

 



 
 Sport

44. Jaarlijkse overeenkomst tussen de gemeente en de vzw Neptunium - Goedkeuring 
 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS  
 Onderwijzend personeelsdienst

45. Reglement betreffende de verslagen tussen de verschillende deelnemers van de academie, 
namelijk de leerlingen en de persoon geïnvesteerd met de ouderlijke rechten - Goedkeuring 

46. Kunstonderwijs - Arbeidsreglement van het onderwijzend personeel van de Académie - 
Goedkeuring 

 Niet-onderwijzend personeelsdienst
47. Dienst kinderopvang in scholen - Wijziging van de theoretische gemiddeld uuroosters van de 

opvoeders - Goedkeuring 
48. Reglement voor de kinderopvang in scholen - Goedkeuring 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 


