
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 13/06/2017 

 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 21 JUNI 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 22 JUNI 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 21 juni 2017 niet konden 
besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De drugshandel en de daaruit vloeiende overlast in de Vandeweyerstraat, Lehonplein en omgeving - Verzoek 

van de heer Rik VAN HOECKE 
 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
3. Ontslag van Mevrouw Berrin Saglam uit haar functies als gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek der 

geloofsbrieven en aanstelling van haar opvolgster. 
4. Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie 
5. Brulabo cvba - Financiële toestand op 31.12.2016 en activiteitenverslag tijdens 2016 - Ter informatie 
6. Comensia - Jaarverslag 2016 - Ter informatie 
7. VIVAQUA - Activiteitenverslag 2016 - Ter informatie 

 

FINANCIËN  
 Boekhouding 

8. Jaarrekeningen 2016 - Voorlopige Vaststelling - Goedkeuring 
 Inkohieringen en reglementen 

9. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering 
van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies - Dienstjaar 
2018 - Goedkeuring 

10. Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbaar domein - Dienstjaren 2017 tot 2021 - Nieuw reglement - 
Goedkeuring 

 Begroting 
11. Begroting 2016 - Afsluitende gewone- en buitengewone begrotingswijzigingen nr 8/2016 en 9/2016 - 

Goedkeuring 
 Controle en strategie 

12. VZW Liens de Quartier Petite Enfance (LQPE) - Rekeningen 2015 - Akte nemen 
 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Programma voor stadspreventie 

13. Overeenkomst 2017 tussen de Gemeente en de vzw "Travail de rue à Schaerbeek" (TRS) - Goedkeuring 
 PSP - Cel wijk  

14. Subsidie aan de vzw Espace P... - Dienstjaar 2017 - Goedkeuring 
 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken 

15. Ged. t/ IMMOMART N.V. - Belasting op de verwaarloosde en onafgewerkte gebouwen - Dienstjaar : 2004 - 
Kohierartikel : 000011 - Aanslagplaats : Fortinlaan, 2 - Hoofdbedrag : 9.250,02 € 

 



INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

16. Bodemonderzoek voorafgaand aan het project van een collectieve moestuin Rasquinet - 
Onderhandelinsprocedure zonder bekendmaking - Ter informatie 

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

18. Josafatpark – Hydrogeologische en hydrografische studie van het Josafatpark - Verhoging van de uitgave - Ter 
informatie 

 Wegen 
19. Retributiereglement voor de plaatsing en terbeschikkingstelling van verkeerssignalisatie op de weg - Wijziging - 

Goedkeuring 
20. Onderhoud der wegen – Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden – Afsluiten van een 

raamovereenkomst (2018-2021) - Goedkeuring 
21. Renovatie van de voetpaden - Wijze van gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Afsluiten van 

een raamovereenkomst (2018-2021) - Goedkeuring 
22. Realisatie van diverse aanleggingen van wegen – Wijze van gunnen en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden – Afsluiten van een raamovereenkomst (2018-2021) - Goedkeuring 
23. Terrein Renan - Aanleg van de uiterst noordelijke zone - Overeenkomst voor de studie en de leiding van de 

werken - Bijkomende opdracht - Ter informatie 
 Uitrusting 

24. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van meubilair voor het inrichten van nieuwe klassen, nieuwe 
scholen - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

25. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop, installatie en aansluiting van leveringen voor de renovatie van het 
scheikundelokaal in het Atheneum Fernand Blum - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de 
opdracht - Goedkeuring 

26. Beheersing processen - Begeleiding bij het opstellen en de modelvorming van de processen van de 
administratie - Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring . 

27. Dienst Vervoer - Aankoop van een vrachtwagen met achterdeur klep- Gunningswijze en vastlegging van de 
voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

28. Dienst Vervoer - Aankoop van een vrachtwagen met container structuur - Gunningswijze en vastlegging van de 
voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

29. Dienst Vervoer - Aankoop van een verhoogde vrachtwagen met enkele cabine en van een verhoogde 
vrachtwagen, een pick-up met dubbele cabine met kip bak et van twee pick-up's met enkele cabine met kip bak -
Gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

30. Processenbeheer - Beheer van de Relatie met de Burger - Overheidsopdracht voor diensten mbt de 
dematerialisatie van het informatiesysteem van het gemeentebestuur van Schaarbeek - Ter informatie 

31. Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van een mechanische schoonmaker - Ter informatie 
 Wijkcontracten 

32. Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josafat – Multifunctionele pool Van Dyck – Studieopdracht - Aanhangsel 
bij de overeenkomst – Supplement erelonen - Goedkeuring 

33. Duurzaam wijkcontract Pogge - Driepartijen overeenkomsten met de operatoren van de projecten 
"Samenleven", “Buitenschoolse opvang”, "Activering van de openbare ruimte" en "Gevelvergroening" – 
Goedkeuring 

34. Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 6-1 – Studies depot MIVB - Studieopdracht - Bepaling van de 
gunningswijze en de voorwaarden voor de studieopdracht - Goedkeuring 

35. Studieopdracht - Aanhangsel bij de overeenkomst - Supplement erelonen - Goedkeuring 
 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
  

36. Vzw "Créactions" - Jaarlijkse overeenkomst 2017 – Goedkeuring 
37. Subsidies aan verenigingen actief op gebied van ontwikkelingscoöperatie en internationale solidariteit - 

Goedkeuring 
38. Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van familie/handicap - Goedkeuring 

 Jeugd 
39. Subsidies voor verenigingen die omgaan met jongeren van 12 tot 18 jaar - Dienstjaar 2017 - Goedkeuring 

 Kindsheid 
40. Subsidies aan de verenigingen die werken met de Kinderen - Dienstjaar 2017 - Goedkeuring 
41. Subsidies aan de verenigingen die werken met kleine kinderen - Dienstjaar 2017 - Goedkeuring 

 Nederlandse Cultuur 
42. Toekennen van subsidies aan ouderverenigingen van Schaarbeekse basisscholen 2017 - Goedkeuring 
43. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige (socio) culturele verenigingen voor het werkjaar 2017 - 

Goedkeuring 



 
44. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2017 - Goedkeuring 
45. Toekennen van subsidies aan de Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het werkjaar 2017 - Goedkeuring 
46. Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2017 - Goedkeuring 

 Nederlandstalig Onderwijs 
47. Aansluiten bij het regionaal ondersteuningsnetwerk 'Centrum' in het basisonderwijs vanaf het schooljaar 2017-

2018 - Goedkeuring 
48. Oprichting van de Nederlandstalige school "GBS School 2" vanaf 1 september 2018 - Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
49. Overeenkomst tussen het Brussels Planningsbureau en Schaarbeek betreffende de transmissie en het gebruik 

van gegevens in het kader van de monitoring van het schoolaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 
Goedkeuring 

 

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

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

51. De, foutieve, schrapping van een jongere in Schaarbeek (Verzoek van Mevrouw Mahinur OZDEMIR) 
52. De veiligheid van de fietsers en voetgangers aan het Meiserplein (Verzoek van de heer Thomas ERALY) 
53. De organisatie van de voorbereidende commissies op de gemeenteraden (Verzoek van de heer Yvan de 

BEAUFFORT) 
 

MONDELINGE VRAGEN 
54. Het herstel, in zijn oude staat, van één van de oudste groentetuinen in Brussel (Vraag van de heer Axel 

BERNARD) 
55. 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 
 


