
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 18/04/2017 

 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 APRIL 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 27 APRIL 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 26 april 2017 niet konden 
besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De herinrichting van de Louis Bertrandlaan - Verzoek van Mevrouw Claire EYKERMAN 
2. De preventie en de oplsorping van het parkeertekort in Schaarbeek - Verzoek van Mevrouw Fadaoua AMRANI 

 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

3. Notulen van de gemeenteraad van 29 maart 2017 - Goedkeuring 
4. Vervanging van Mevrouw Barbara Trachte, gemeenteraadslid in ouderschapsverlof - Akteneming - Onderzoek 

der geloofsbrieven en aanstelling van haar vervanger. 
5. vzw Mission Locale de Saint-Josse - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de Bestuursraad en de 

Algemene vergaderingen - Goedkeuring. 
6. vzw Mission Locale de Schaerbeek - Aanduiding van twee vertegenwoordigers voor de Bestuursraad en de 

Algemene vergaderingen - Goedkeuring. 
 

FINANCIËN  
 Begroting 

7. Analyse van de evolutie van de gemeentelijke schuld - Ter informatie 
 Controle en strategie 

8. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker - Rekening van 2016 - Gunstig adviseren 
9. Kerkfabriek Epifanie - Rekening van 2016 - Gunstig adviseren 

10. Kerkfabriek Sint Albertus - Rekening van 2016 - Gunstig adviseren 
11. Kerkfabriek Sint Servaas - Rekening van 2016 - Gunstig adviseren 
12. Kerkfabriek Sint Elisabeth - Rekening van 2016 - Goedkeuren 
13. Kerkfabriek Heilige Familie - Rekening van 2016 - Goedkeuren 
14. Kerkfabriek Sint Maria - Rekening van 2016 - Goedkeuren 
15. Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening van 2016 - Goedkeuren 
16. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila - Rekening van 2016 - Goedkeuren 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 

17. Aanvullende reglementen inzake het wegverkeer - Delegatie van bevoegdheden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken 

18. Verzameling van kunstwerken van de beeldhouwer Olivier Brice - Onttrekking uit uit het openbaar domein - 
Goedkeuring 

 Technisch vastgoedbeheer 
19. Gemeentelijke pand gelegen Haachtsesteenweg, 450 - Bezettingsovereenkomst met de vzw Atmosphères - 

Goedkeuring 
20. Duurzaam wijkcontract "Helmet" - Helmetsesteenweg, 343-347 - Judozaal - Huurvrij stellen - Goedkeuring 



 
21. Site Van Oost (toekomstige school) - François-Joseph Navezstraat - Erfpacht met Sibelga voor een 

hoogspanningscabine - Goedkeuring 
 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

22. Heropwaardering van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Sturingsopdracht - Verhoging van de uitgave 
met het oog op een opdracht van Assistentie aan de Bouwheer - Ter informatie 

23. School 16 - Asbestverwijderingswerken - Verwijdering van Glasalplaten - Verhoging van de uitgave - Ter 
informatie 

24. SAC - Plaatsing van een CO-detectiecentrale in de ondergrondse parking - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

25. Scholencomplex Linthout - Roodebeeklaan nrs. 59, 61 en 103 - Opdracht van diensten voor de studie van het 
patrimonium en de realisatie van een masterplan - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - 
Goedkeuring 

26. Crèche LYRA - Plaatsing van een automatisch openingssysteem op het hekken dat toegang geeft tot het perceel 
- Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

27. Verschillende gemeentegebouwen - Vervanging van de individuele gasstookketels met productie van sanitair 
warm water - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

28. Gemeentehuis - Herstelling van de lift 42000124341 na het stilleggen van de installatie om veiligheidsredenen - 
Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 Wegen 
29. Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Wijze van gunnen en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Voor informatie 
 Uitrusting 

30. Dienst Informatica - Aankoop van Microsoft office licenties - Ter informatie 
31. Dienst Informatica - Aankoop van een verdelings schakelaar van virtuele sessies en van de toegang tot de 

virtuele servers die glasvezelconnectiviteit ondersteunen - Ter informatie 
32. Dienst Informatica - Aankoop van SAN's hardware (Storage Area Network) ter vervanging van 3 van SAN Fujitsu 

- Ter informatie 
33. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van twee bureauklokken, twee bureaulampen en een 

lamineermachine - Aankoop van aanvullende leveringen bij de leverancier van de oorspronkelijke opdracht - 
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht – Goedkeuring 

34. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van een tentoonstellingspiano - Gunningswijze en vaststelling van 
de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

35. Uitrusting - Vervanging van het draagbaar telefoontoestel van de heer burgemeester - Vastlegging van de 
gunnigswijze en van de voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

36. Informatica - Aankoop van een Dual Dock Clonage Station (onthaalstation met twee docks voor harddisks) - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

37. Beheersing processen - Overheidsopdracht voor diensten betreffende ontwikkeling van een verbinding tussen 
de persoonlijke ruimte en het elektronisch loket - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

38. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van paar harnassen - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie  

39. Wegen - Aankoop van een inox plaat - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter 
informatie 

 Wijkcontracten 
40. Duurzaam wijkcontract Pogge - Driepartijen overeenkomsten met de operatoren van de projecten 

“Buitenschoolse opvang” , “Inzetbaarheid”, "Lokale initiatieven" en "Sensibilisering voor duurzame praktijken" – 
Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS  
 Onderwijzend personeelsdienst 

41. Onderwijs voor sociale promotie - Arbeidsreglement van het onderwijzend personeel - Goedkeuring 
42. Basis- en secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon, directie-, onderwijzend- en gelijkgesteld personeel - 

Addendum betreffende het goed gevoel op de werkvloer en de bescherming tegen de psycho-sociale risico's - 
Goedkeuring 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 


