
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 23/05/2017 

 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 31 MEI 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 1 JUNI 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 31 mei 2017 niet konden 
besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De preventie en de oplsorping van het parkeertekort in Schaarbeek - Verzoek van Mevrouw Fadaoua AMRANI 
2. Ontwikkelingproject door het Brussels Gewest voor de Site Josafat - Vraag van Mevrouw Krysia SOBIESKI 

 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

3. Notulen van de gemeenteraad van 26 april 2017 - Goedkeuring 
4. vzw Mission Locale de Schaerbeek - Aanduiding van twee vertegenwoordigers voor de Bestuursraad en de 

Algemene vergaderingen - Goedkeuring. 
5. Commissies van de gemeenteraad - Integratie van de commissie 12 (Nazicht van de gemeenterekening) in de 

commissie 4 (Financiën-Ontvangerij-Mobiliteit-Woongelegenheid-Parkeren-voogdij van het ocmw) - 
Goedkeuring 

6. Reglement omtrent de opdrachten en de werking van de Ombudsman - Goedkeuring 
 Documentatie-centrum 

7. Voorstel om lid te worden van het net voor de strijd tegen de ideeën van extreem-rechts "Territoires de la 
mémoire" - Goedkeuring 

 

FINANCIËN  
 Controle en strategie 

8. OCNW - Rekeningen 2016 - Goedkeuring 
9. OCMW - Begrotingswijziging N°1 voor het dienstjaar 2017 - Goedkeuring 

10. Vzw Neptunium - Jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 - Akte nemen 
11. Vzw Crossing Schaerbeek "Jeunes" - Rekeningen 2015 - Toelage 2016 - Akte nemen 
12. VZW "Rénovation à Schaerbeek" in het kort RenovaS - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
13. Vzw "Créactions" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
14. Vzw "Gemeenschapscentrum De Kriekelaar" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
15. Vzw Maison Autrique - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
16. Kerkfabriek Sint Aleydis - Rekeningen 2016 - Goedkeuring 

 Begroting 
17. Gewone (BW2/2017)- en buitengewone (BW3/2017) begrotingswijzigingen - Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Subsidies en partnerships 

18. Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stadsbeleid 2017-2020 - Goedkeuring 
 Milieuraadgeving 

19. Autoloze zondag - 17 september 2017 - Reglement van inwendig bestuur - Goedkeuring 
 Communicatie 

20. Overeenkomst tussen de Gemeente et de vzw "Schaarbeek Info" - Goedkeuring 
 



ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken 

21. Verzameling van kunstwerken van beeldhouwer Olivier BRICE - Schenking onder last 
 Technisch vastgoedbeheer 

22. Haachtsesteenweg 226 - Onderhandse verkoop ten algemenen nutte aan CityDev - Goedkeuring 
23. Complex François Bossaertsstraat, 56-62 - Openbare verkoop van 3 gemeentelijke parkeerplaatsen - 

Goedkeuring 
24. Gemeentelijk gebouw gelegen Dupontstraat, 58 - Nieuw huurcontract met de vzw Wijkpartenariaat Brabantwijk - 

Goedkeuring 
25. Josafatpark - La Laiterie - Concessieakte - Goedkeuring 

 

HUMAN RESOURCES  
 Personeelsdienst 

26. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Goedkeuring 
27. Wijziging van de tijdelijke personeelsformatie "Openbare netheid - subsidie Net Brussel" (ex-Netheidscontract) - 

Goedkeuring 
28. Wijziging van de tijdelijke specifieke personeelsformatie "Stedelijk Preventie Programma" - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

29. Renovatiewerken aan het Technisch Centrum Rodenbach - Vervanging van de ramen op de vijfde en zesde 
verdieping - Meerwerken - Ter informatie 

30. Project voor de bouw van de Nederlandstalige school ‘De Kriek’, een sporthal en de uitbreiding van school 10 op 
de site Optima - Opdracht voor de veiligheid- en gezondheidscoördinatie - Ter informatie 

31. SAC - Vervanging van het openingssysteem voor de poort die toegang verleent aan de Ooststraat - 
Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

32. Technisch Centrum Rodenbach - Inrichting van een nieuw stockagelokaal - Opdracht van werken - 
Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

33. Sportcomplex Terdelt - Vervanging van het verwarminssysteem van tennishal nr. 3 - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

34. School 6 - Vervanging van de toegangsdeuren tot de speelplaatsen - Opdracht van werken - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Wegen 
35. Heraanleg van de Louis Bertrandlaan - Studie voor de draagkracht van de sleufbodem - Laborotoriumproeven - 

Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
36. Horizontale signalisatie - Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten met wegverf - Ter 

informatie 
 Uitrusting 

37. Vernieuwing van de overeenkomst "aankoopcentrale en opdrachtcentrale" van GIAL - Goedkeuring 
38. Beheersing van processen - Het implementeren van een oplossing voor het beheer van BAE documenten rond 

de producten IRISNext en IRISPowerscan - Ter informatie 
39. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in het kader van 

de lopende bestelbonopdrachten (2) - Ter informatie 
40. Gemeentelijk onderwijs - Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de bereiding en de levering via de 

koude keten van maaltijden en soepen met aandacht voor duurzame voeding voor de gemeentescholen van 
Schaarbeek - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

41. Franstalig en Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van werkwagens - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

42. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van divers materieel voor de centra "Promotie van de Gezondheid 
op School" - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

43. Financiën, Boekhouding - Aankoop van bijkomende modules en nieuwe functionaliteiten voor de software ONYX 
- Gunningswijze en vastlegging van de opdrachtvoorwaarden - Ter Informatie 

44. Beheersing processen - Overheidsopdracht voor leveringen betreffende aankoop van gereedschap voor een call 
center - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

45. Bevolking - Aankoop en plaatsing van betaalterminals - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van 
de opdracht - Ter informatie 

46. Kantoor der Vergaderingen - Beheersing van processen - Overheidsopdracht voor diensten betreffende de 
ontwikkeling van een vrije software voor het reserveren van stages en uitstappen van de gemeentelijke 
administratie van Schaarbeek - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter 
informatie 

47. Dienst Onthaal-Verzending - Aankoop van een adresseerprinter en een omslagvulmachine - Gunningswijze en 
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

48. Dienst Wegen - Aankoop van stadsmeubilair - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 



 
49. Dienst Sport - Overheidsopdracht betreffende de aanleg van een sportterrein gewijd aan de street workout op de 

site Terdelt - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
 Stedenbouw 

50. Indienen bij de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van een beschermingsaanvraag als 
beschermd landschap van de Louis Bertrandlaan door de gemeente in haar hoedanigheid van eigenaar van de 
plaatsen - Goedkeuring 

 Wijkcontracten 
51. Duurzaam wijkcontract Helmet - IM6 Helmetsesteenweg 343-347 : renovatie van een woningengebouw en van 

een buurtsportuitrusting binnen een huizenblok - Opdracht voor werken – Vermeerdering van de uitgaven – 
Goedkeuring 

 

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
52. Nieuw reglement voor de sterilisatie van huiskatten - Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
 Sport 

53. Jaarlijkse overeenkomst van subsidie tussen de gemeente Schaarbeek en de Vzw 'Sports Schaerbeekois' - 
Goedkeuring 

 Nederlandstalig Onderwijs 
54. Nederlandstalig Gemeentelijk onderwijs - Schoolreglement en infobrochure van GBS De Kriek - Goedkeuring 

 Senioren 
55. VZW "Pater Baudry" - Overeenkomst – Goedkeuring 

 Familie 
56. Overeenkomst tussen de gemeente en de vzw Visit.Brussels - Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS  
 Niet-onderwijzend personeelsdienst 

57. OVT - Wijziging van het gemeentelijk retributiereglement betreffende het leveren van warme maaltijden en soep 
- Wijziging - Goedkeuring 

58. Gemeentelijk retributiereglement betreffende het leveren van warme maaltijden en soep - Wijziging - 
Goedkeuring 

 

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

59. Gratis logistieke ondersteuning voor de padvindersbewegingen en de gidsen van de gemeente (Motie van de 
heer Thomas ERALY) 

60. De, foutieve, schrapping van een jongere in Schaarbeek (Verzoek van Mevrouw Mahinur OZDEMIR) 
61. De veiligheid van de fietsers en voetgangers aan het Meiserplein (Verzoek van de heer Thomas ERALY) 
62. De problematiek van wildplassen, publiek toegankelijke toiletten en hygiënecontroles (Verzoek van Mevrouw 

Bernadette VRIAMONT) 
  
 

MONDELINGE VRAGEN 
63. Het deelnemingsquorum van de vertegenwoordigers van de gemeenteraad bij de intercommunale verenigingen 

(Vraag van de heer Georges VERZIN) 
 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 


