
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 05/09/2017 

 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 13 SEPTEMBER 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 14 SEPTEMBER 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 13 
september 2017 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De algemene en permanente staat van vervuiling van het Liedtsplein, de Gallaitstraat en daarrond (Verzoek van 

de heer Rick VAN HOECKE, voorgesteld door de heer Pierre Martinot) 
 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
3. Vervanging van Mevrouw Isabelle DURANT, gemeenteraadslid - Akteneming - Aanstelling van de heer Youssef 

ABSLIMOU-OUADRASSI 
4. Politieraad - Vervanging van Mevrouw Saglam - Verkiezing van Mevrouw Sophie QUERTON 
5. Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie 
6. HYDROBRU - Jaarverslag 2016 - Ter informatie 
7. Schaarbeekse Haard - Activiteitenverslag 2016 - Ter informatie 
8. Brulocalis, Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel - Activiteitenverslag 2016 - Ter informatie 

 

FINANCIËN  
 Controle en strategie 

9. OMCW - Overeenkomst tussen de Gemeente en het Gewest in betrekking met de toekenning van een subsidie 
aan de gemeenten in het context van bijzondere subsidies - Goedkeuring 

10. OCMW - Begrotingswijziging N°2 voor het dienstjaar 2017 - Goedkeuring 
11. VZW Pater Baudry 1 et 2 - Rekeningen 2015 - Akte nemen 
12. VZW Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
13. VZW «Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation» - Jaarlijkse overeenkomst 2017 - 

Goedkeuren 
14. VZW «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
15. VZW «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Jaarlijkse overeenkomst 2017 - Goedkeuring  
16. VZW «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
17. VZW «Maison de la Laïcité» - Jaarlijkse overeenkomst 2017 - Goedkeuring 
18. VZW "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" afgekort in PE - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
19. VZW "Sport Schaerbeekois" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
20. VZW Bibla Lire en Classe - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
21. VZW "Via" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
22. VZW Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
23. VZW Jeunes Schaerbeekois au Travail - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
24. VZW Neptunium - Jaarrekening 2016 - Akte nemen 
25. VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
26. VZW Syndicat d'Initiative de Schaerbeek afgekort SIS - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
27. VZW "Centre Culturel de Schaerbeek" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
28. VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
29. VZW Aide aux Familles de Schaerbeek - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
30. VZW Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek afgekort AMAS - Rekeningen 2016 - Akte nemen 



 
31. Vzw "Œuvres des Colonies Scolaires" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
32. VZW Crèches de Schaerbeek - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
33. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting 2018 - Gunstig adviseren 
34. Kerkfabriek Epifanie – Begroting van 2018 - Gunstig adviseren 
35. Kerkfabriek Sint Elisabeth – Begroting van 2018 - Gunstig adviseren 
36. Kerkfabriek Jan & Niklaas - Rekeningen van 2016 - Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
37. Intekenen op het alarmering- en informatiesysteem in noodsituaties BE-ALERT - Goedkeuring 

 Subsidies en partnerships 
38. Stadsbeleid 2017-2020 - Overeenkomst - Goedkeuring 
39. EPB Subsidie - Goedkeuring van de overeenkomst met Leefmilieu Brussel - Goedkeuring 
40. Subsidie Energieprestaties van gebouwen (EPB) 2017 - Overeenkomst met het BIM - Goedkeuring 

 Milieuraadgeving 
41. Sensibilisering bij de marktkramers door de verenigingen Co-Labs en Surfrider - Charter - Goedkeuring 
42. Financiële steun aan burger initiatieven met het oog op het opstarten van de duurzame lokale 

ontwikkelingsproject - Toekennen van een bedrag van 1750€ voor het project "Good Bye Plastic Bag" van de 
vzw Maison Fondée – Goedkeuring 

 Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 
43. Duurzaam wijkcontract Pogge - Oprichting van een perimeter onderhevig aan het voorkooprecht - Goedkeuring 
44. Oprichting van een perimeter onderhevig aan voor de huizenblokken Masui - Zennepark - Goedkeuring 
45. Medewerking Gemeente - Asis - Renovas voor technische assistentie en advies van Renovas aan Asis - 

Drieledige overeenkomst – Goedkeuring 
46. Toelagen aan vzw RenovaS - Aanhangsel Medewerkingsovereenkomst - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken 

47. Zaak tegen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit - Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van 
State tegen het advies van het Stedenbouwkundige College dd. 30 maart 2017 die geldt als beslissing met 
toepassing van artikel 173 van het BWRO. 

48. Ged. t/ het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Machtiging om een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van 
State in te dienen tegen het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 tot wijziging van 
artikel 1 van het besluit van 15 september 2016 houdende toekenning van een globale subsidie van 
125.638.896 € aan de gemeenten in het kader van het Brussels Preventie- en Buurtplan 2016-2019 

 Technisch vastgoedbeheer 
49. Concessieakte - Royal Tennis Club Lambermont - Aanhangsel - Goedkeuring 
50. Gemeentelijk pand gelegen Daillylaan, 134 - Renovatiehuurceel met een AIS - Goedkeuring 
51. Duurzaam wijkcontract "Koningin-Vooruitgang" - Muurovername, ten algemenen nutte met nr 146-148, 

Jollystraat - Goedkeuring 
 

HUMAN RESOURCES  
 Personeelsdienst 

52. Wijziging van de personeelsformatie - Herbenaming van de departementen en wijziging van de 
personeelsformatie Human Resources - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

53. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van lokalen voor een scouts- en gidseneenheid - 
Scholenplan, project nr. 14 - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

54. Asbestinventaris van verschillende gemeentegebouwen - Bijkomende opdracht : opdracht van diensten - 
Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

55. Bodemonderzoeken van verschillende gemeentelijke sites - Opdracht van diensten - Verhoging van de uitgave - 
Ter informatie 

56. Asbestinventaris van verschillende gemeentegebouwen - Bijkomende opdracht - Opdracht van diensten - 
Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

57. Sint-Elisabethkerk - Stabiliteit- en renovatiewerken voor de kerkramen en de pastorie - Studieopdracht - Ter 
informatie 

58. Opdracht voor de uitwerking van studies voorafgaand aan de restauratie van het monument aan de weldoeners 
van de armen en van zijn onmiddellijke omgeving - Studieopdracht - Ter informatie 

59. Sint-Servaaskerk - Restauratie van de buitenmantel - Meerwerken - Goedkeuring verrekeningen - Ter informatie
60. Uitbreiding van school 10 (Optima) - Transformatie van de vroegere school "La Vallée" - Scholenplan, project nr. 

11 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 



 
61. School 5/6 - Plaatsing van een CO2-detectiesonde in de turnzaal - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter 

informatie 
62. Visueel fytosanitair onderzoek van potentieel gevaarlijke bomen - Dienstenopdracht - Gunningswijze en 

voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
63. Gemeentehuis, bureau 0.31 - Voorafgaande studie van de afwerking van de muren in gespannen stof - 

Opdracht van diensten - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
 Wegen 

64. Verplaatsing van 8 openbare verlichtingspalen in de Paul Deschanellaan - Goedkeuring 
65. Plaatselijke herstelling van de gemeentelijke voetpaden - Wijze van gunnen en vaststelling van de 

opdrachtvoorwaarden - Voor informatie 
 Uitrusting 

66. Aankoop van diverse leveringen/diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 
Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Ter informatie 

67. DSO - Politiek Fonds voor het Grootstedenbeleid - Ontwikkeling van ViaMP software aangekocht bij Artal 
Technologies SAS (Act 21) - Opheffing van de voorwaardelijke schijf - Ter informatie 

68. SDO - SPP - Aankoop van 20 smartphones bij een aannemer in het kader van de lopende bestelbonopdracht 
'Aankoop van divers materiaal' - Ter informatie 

69. Verschillende bestellingen bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG : 37 laptop en 
voor de dienst informatica, 1 USB-stekkerblok en 1 USB-stick voor de dienst Schaarbeek Netheid & Groene 
Ruimtes, specifiek materieel voor de interventieplan van Schaarbeek, 6 USB-sticks voor de dienst Onthaal - 
Verzending, 4 toetsenborden voor de dienst Drukkerij, diverse PC en multimediamaterialen voor de Kriekschool 
en diverse PC en multimediamaterialen voor de dienst Informatica - Ter informatie 

70. Franstalig gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van leveringen bij de aannemers in het kader van de lopende 
bestelbonopdracht "SN&GR - Levering van materiaal" - Ter informatie 

71. Dienst Informatica - Bekabeling op afstand (eerste groep) en verplaatsing van de optische vezel, bestelling bij 
een aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG (Fabricom) - Ter informatie 

72. Dienst Informatica - Bekabeling op afstand (eerste groep) en verplaatsing van de optische vezel, bestelling bij 
een aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG (Fabricom) - Correctie van het bedrag van de bestelling 
- Ter informatie 

73. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in het kader van 
de lopende bestelbonopdrachten (3) - Ter informatie 

74. Vernieuwing van de overeenkomst "voor de verrichting van gecentraliseerde aankoopactiviteiten en bijkomende 
aankoopactiviteiten" van de GIAL na de toepassing van de wet overheidsopdrachten van 17 juin 2016 

75. Dienst Informatica - Installatie van de beveiligde Wifi-technologie op het nieuwe computernetwerk, bestelling bij 
de CIBG (Irisnet) - Ter informatie 

76. Verschillende bestellingen bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG : 1 laptop en 1 
harddisk voor de dienst informatica, 7 laptop voor de dienst Franstalig gemeentelijk onderwijs en twee 
schijnwerpers in een lening voor de departement strategische en duurzame ontwikkeling - Ter informatie 

77. Gemeentelijk Onderwijs - Aankoop van pedagogisch uitrustingsmateriaal voor het Frans Fischer Instituut - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

78. Infrastructuur, Gebouwen - Vervanging van de zitten van het auditorium van het scheikundelokaal in het 
Atheneum Fernand Blum - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

79. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aanpassing van de elektrische installatie van de scheikundelokalen in het 
Atheneum Fernand Blum - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

80. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van een piano voor de muziekacademie van Schaarbeek - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

81. Dienst Speciale Technieken - Aankoop van specifieke elektrische materiaal voor Het Huis der Kunsten - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

82. Beheersing van de processen - Ontwikkeling van aanvullende functionaliteiten voor HubSessions - 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

83. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van sluitsystemen voor deuren van Fond Valley speeltuin en 
een voet-poses voor een fitness module gelegen in Tuinen laan - Gunningswijze en vaststelling van de 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

84. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes -Aankoop en plaatsing van een doos voor een derde paard- 
Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

85. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van een trekpaard en materiaal voor paarden - 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

86. Dienst Speciale Technieken - Aankoop van sanitair apparaten voor de School 16 - Gunningswijze en vaststelling 
van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

87. Dienst Speciale Technieken - Aankoop van materiaal van sanitair voor de School 16 en het Atheneum Fernand 
Blum - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 



 
88. Dienst Speciale Technieken - Aankoop van materiaal van sanitair voor de School 16 en het Atheneum Fernand 

Blum - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 
 Wijkcontracten 

89. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Herinrichting van het Rasquinetpark - Studieopdracht - Aanhangsel bij de 
overeenkomst – Supplement erelonen - Goedkeuring 

90. Duurzaam wijkcontract WIjnheuvelen-Josaphat - Multifunctionele pool Van Dyck – Studie sanering van het 
perceel gelegen in de Van Dyckstraat 13-17 - Gunning van de bijkomende opdracht “Opvolging van de 
saneringswerf” aan Recosol bvba - Ter informatie 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
 Franse Cultuur 

91. Schenking 2 schilderijen van Mevrouw Simone Mareschal aan de gemeente - Goedkeuring 
 Familie 

92. Overeenkomst tussen de Gemeente en de vzw PEPSS - Goedkeuring 
 Huis van de vrouwen 

93. Overeenkomst tussen de Gemeente Schaarbeek en AEF Europe (Europese Commissie) - Goedkeuring 
 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 


