
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 21/03/2017 

 S C H A A R B E E K 
 
 

Agenda gecoördoneerd op 28 maart 2017 
 
 
 

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 29 MAART 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 30 MAART 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 29 maart 2017 niet 
konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De problematiek rond het plaatsen van Elia-kabels 150 kV - Verzoek van de heer Michel LEFEBURE 

 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

2. Notulen van de gemeenteraad van 22 februari 2017 - Goedkeuring 
3. Pensioenfonds - Stand van zaken - Akte nemen 
4. IBE-IBG-Sibelgas - Jaarverslag 2016 - Ter informatie 
5. Aanduiding van ambtenaren die als enige documenten zonder rechtsgevolgen mogen ondertekenen (art 109, al 

2 van de Nieuwe Gemeentewet) - Wijziging - Goedkeuring 
6. Volmachten ter medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie 

 

FINANCIËN  
 Controle en strategie 

7. Kerkfabriek Sint Maria – Begrotingswijziging nr 2 van 2016 - Goedkeuring 
8. OCMW - Oprichting van een tijdelijk kader verbonden met de diensten van het Secretariaat van het Ocmw - 

Goedkeuring 
 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Programma voor stadspreventie 

9. Volmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de bijzondere uitvoeringsovereenkomsten met 
de plaatselijke partners te ondertekenen - Goedkeuring 

10. Voglerruimte - Voglerstraat, 38 - Wijziging van het aanhangsel aan de overeenkomst met de vzw Le Club des 
Petits Débrouillards - Goedkeuring 

 PSP - Cel wijk  
11. Subsidie van de vzw Espace P... - Dienstjaar 2017 - Goedkeuring 

 Milieuraadgeving 
12. Reglement betreffende een gemeentelijke premie voor de inrichting van voortuintjes - Goedkeuring 
13. Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de beplanting van de voorgevel - Goedkeuring 

 Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 
14. Mobiliteitscontract - Hernieuwing 2017 - Sch.021- Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Administratieve politie 

15. Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer - Goedkeuring 
 Technisch vastgoedbeheer 

16. Gebouw CAS - Haachtsesteenweg 226 - Bezettingsovereenkomst door de vzw ASIS (2de verdieping) - 
Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

17. School 2/12 - Renovatie van het sanitair van de lagere school (Blok 2) - Verhoging van de uitgave - Ter 
informatie 

18. Audit over de beveiliging van verschillende gemeentegebouwen - Gunningswijze en voorwaarden van de 
opdracht van diensten - Ter informatie 



 
19. Voetbalveld van het stadion Terdelt – Opdracht van de projectauteur betreffende de renovatie van het natuurlijke 

grasveld in een "versterkt gazon" – Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden – Ter informatie 
20. Seniorie Brems (appartementen J en P op het gelijkvloers) - Vervanging van de bestaande badkuip door een 

douche - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
21. Emile Max Lyceum Haacht - Update van het GTB (Gecentraliseerd Technisch Beheer van de verwarming) - 

Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
22. School 16 - Asbestverwijderingswerken - Verwijdering van Glasalplaten - Gunningswijze en voorwaarden van de 

opdracht - Ter informatie 
23. Crossing - Plaatsing van een veiligheidsladder voor toegang tot het dak aan weerszijden van de cafetaria - 

Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
 Wegen 

24. Bodemonderzoek met het oog op de typering van de uit te graven gronden, in het kader van de heraanleg van 
de Louis Bertrandlaan en de zone 30 Crossing - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van diensten - 
Ter informatie  

 Uitrusting 
25. Dienst Informatica - Verschillende bestellingen bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het 

CIBG : 1 laptop voor de specifieke diensten, 3 computers voor de dienst Human resources, 2 laptop voor de 
dienst Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes, 1 laptop voor de leidinggevend beheerder van de Technische 
Diensten Gebouwen en verschillende toebehoren en kabels voor de dienst informatica - Ter informatie 

26. Dienst Informatica - Vervanging van de huidige firewall - Ter informatie 
27. Dienst Informatica - Bestelling bij Irisnet van een beveiligde verbinding tussen het gemeentebestuur en het 

Gewestelijk Data Center - Ter informatie 
28. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in het kader van 

de lopende bestelbonopdrachten - Ter informatie 
29. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van divers materiaal voor de PMS centra - Gunningswijze en 

vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
30. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van een keuken voor de conciërgewoning - Gunningswijze en 

vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
31. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van twee harpen, blaasinstrumenten en mini-beiaarden voor de 

muziekacademie - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie. 
32. Dienst communicatie - Aankoop van een ergonomische stoel - Gunningswijze en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
33. Specifieke diensten - Aankoop van 2 grote ligstoelen en 38 klassieke ligstoelen in het kader van de 

zomeractiviteiten van het Josafatpark - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

34. Dienst Bevolking - Aankoop van biometrische packs en lezer-branders - Aankoop van aanvullende leveringen bij 
de leverancier van de oorspronkelijke opdracht - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de 
opdracht – Goedkeuring 

 Wijkcontracten 
35. Duurzaam wijkcontract Pogge - Driepartijen overeenkomst over de coordinatie, communicatie en partcipatie - 

Goedkeuring 
36. Duurzaam wijkcontract Pogge - Driepartijen overeenkomsten met de operatoren van het project “Renovatie-

verhuur” – Goedkeuring 
 

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
37. Reglement voor het steriliseren van huiskatten - Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
38. Programma van internationale samenwerking - Specifieke samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 met 

Brulocalis en bijzondere partnerschapsovereenkomst 2017-2021 met de stad Al-Hoceima - Goedkeuring 
39. VZW Amis de la maison des Arts - Overeenkomst - Goedkeuring 

 Nederlandstalig Onderwijs 
40. GBS De Kriek - Vacantverklaringen voor 2017 van uren van het gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs, 

gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap - Goedkeuring 
41. Verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel en de geleding van de ouders voor de opstart van een 

schoolraad in de Gemeentelijke Basisschool De Kriek - Goedkeuring 
 Gezondheid - Preventie en informatie betreffende de gezondheid – Familie 

42. Overeenkomst tussen de Gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Overeenkomst tussen de 
Gemeente en de 'ASBL Aide aux Familles' - Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
43. Academie voor de kunst van de Welsprekendheid, Dans en Muziek - Overeenkomst – Goedkeuring 
44. RCE - Réseau Coordination Enfance - Overeenkomst – Goedkeuring 
45. Vzw Bibla Lire en classe - Overeenkomst – Goedkeuring 

 



PUNTEN IN SPOED 
GEMEENTESECRETARIS  

 Vergaderingen 
88. vzw Aide aux Familles de Schaerbeek - Vervanging van een vertegenwoordiger van de Raad van bestuur. 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Technisch vastgoedbeheer 

89. Complex François Bossaertsstraat, 56-62 - Openbare verkoop van 3 gemeentelijke parkeerplaatsen - 
Goedkeuring 

 

AGENDA (VERVOLG) 
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

46. De plaatselijke politiek aangaande de vorming en de tewerkstelling (Verzoek van de heer Axel BERNARD) 
90. Gratis logistieke ondersteuning voor de padvindersbewegingen en de gidsen van de gemeente (Motie van de 

heer Thomas ERALY) 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris 

 Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester-Voorzitter 
 




