
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 17/10/2017 

 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 25 OKTOBER 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 26 OKTOBER 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 25 oktober 
2017 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
  

1. Ontwerp tot ondergrondse parkeerplaats op het Lehonplein - Vraag van de Heer Rik VAN HOECKE:  
 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
3. Ontslag van de heer Luc Denys uit zijn functies van gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek der 

geloofsbrieven en aanstelling van de heer Arnaud Verstraete 
4. SIBELGA - Vervanging van de heer Burim DEMIRI door mevrouw Debora Lorenzino als lid van de raad van 

bestuur - Goedkeuring. 
5. VIVAQUA - Vervanging van de heer Burim DEMIRI door de heer Michel DE HERDE tijdens de algemene 

vergadering - Goedkeuring. 
6. HYDROBRU - Jaarverslag 2016 - Ter informatie 
7. Sibelga scrl - Jaarverslag 2016 - Rekeningen en Bestuur 2016 - Ter informatie 

 

FINANCIËN  
 Inkohieringen en reglementen 

8. Retributiereglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte - Wijziging - Goedkeuring
9. Belasting op de onafgewerkte gebouwen - Dienstjaren 2018 tot 2022 –Hernieuwing en Wijziging 

10. Belasting op de leegstaande gebouwen bestemd voor professionele doeleinden - Dienstjaren 2018 tot 2022 –
Hernieuwing en Wijziging 

 Begroting 
11. Gewone (BW4/2017) - en buitengewone (BW5/2017) begrotingswijzigingen 

 Controle en strategie 
12. OCMW - Wijziging van het organische kader, van de financiele status en van het organisatieschema van het 

OCMW door de oprichting van een afdeling "Bejaarden" - Wijziging van het Kader "Rusthuizen" - Goedkeuring 
13. OCMW - Uitbreiding van het kader van afdeling Human Resources - Goedkeuring 
14. OCMW - Uitbreiding van het kader "Afdeling Operationeel ondeursteuning" et de oprichting van een tijdelijke 

Kader - Goedkeuring 
15. Resultatenrekeningen 2016 van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen van het irisnet - Akte nemen 
16. VZW "La gerbe" - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
17. Intercommunale Cooöeratieve Vennootschap voor Crematie - Rekeningen 2016 - Begroting 2017 - Ter 

informatie 
18. VZW Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale in het kort ASIS - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
19. VZW Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
20. VZW Pater Baudry 1 et 2 - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
21. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging 1 van 2017- Gunstig adviseren 
22. Kerkfabriek Sint Servaas – Begroting van 2018 - Gunstig adviseren 
23. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begroting van 2018: Gunstig adviseren 
24. Kerkfabriek Heilig Familie – Begroting 2018 - Gunstig adviseren 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 PSP - Nabijheidsdienst  

25. Wijkruimten - Gebruiksovereenkomst met "ile aux bains" in de ruimte Kessels - Aanhangsel - Goedkeuring 
 PSP - Cel wijk  



26. DSO – Stedelijk preventie programma – Wijkcel - Subsidie van VZW Espace P..., jaar 2017 en 2018 - 
Goedkeuring 

 Subsidies en partnerships 
27. Wijziging van het DIP 2016-2018 - Integratie van 4 projecten aan de driejarige Investeringsdotatie en een project 

naar de driejarige ontwikkelingsdotatie - Goedkeuring 
28. Uitzonderlijke subsidie van 10.000 € naar VIA VZW voor de redactie van het project THE B'LAB ten behoeve 

van de Gemeente (Stedelijk Innovatieve Acties) - Overeenkomst - Goedkeuring 
 Milieuraadgeving 

29. "Collectieve moestuin Rasquinet“: toekenning van een financiële steun aan de initiatieven burgers van een 
bedrag van 2700€ aan de feitelijke vereniging "Potager collectif Rasquinet“ om een nieuw project van collectieve 
moestuin te starten & overeenkomst van bezigheid van deze percelen moestuinen tussen de Gemeente van 
Schaerbeek en de feitelijke vereniging – Goedkeuring 

 Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 
30. Overeenkomst - Subsidie van het Brussels hoofdstedelijk gewest voor verkeersveiligheid - Goedkeuring 
31. Medewerkingsovereenkomst met de vzw ASIS- Avenant 2017 - Goedkeuring 
32. Subsidie PAVE - Overeenkomst met Brussel-mobiliteit - Goedkeuring 
33. Subsidie fietsbox - Overeenkomst met Brussel-Mobiliteit - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken 

34. Geding t/ het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen het 
Besluit van de Gemachtigde ambtenaar van 17 maart 2017 die de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 
door Bouygues Vastgoed Belgium afgeleverd heeft voor de afbraak van de bestaande constructies, de bouw van 
een gebouwencomplex met 73 appartementen, 2 handelszaken en 1 ondergrondse parking van 86 plaatsen en 
de aanleg van de binnentuin gelegen Rogierlaan 116-118 en Wijnheuvelenstraat 192 

 Technisch vastgoedbeheer 
35. Onwettige bezetting van een gemeentegebouw gelegen Masuistraat 186 te 1030 Schaarbeek - 

Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring 
 

HUMAN RESOURCES  
 Personeelsdienst 

36. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst - Goedkeuring 

37. Wijziging aan het reglement betreffende het ten laste nemen van de bijdragen voor de collectieve verzekering 
hospitalisatie en gezondheidszorg - Goedkeuring 

38. Toekenning van ecocheques aan het niet-onderwijzend personeel - Goedkeuring 
 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

39. Bouw van een passief kinderdagverblijf Marcel Mariënstraat - Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Ter 
informatie 

40. Bevoegdheidsoverdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de plaatsingsprocedure van de 
overheidsopdrachten en van de concessieovereenkomsten te kiezen en de voorwaarden ervan vast te stellen, 
voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting en voor de opdrachten op grond van een gesloten 
raamovereenkomst - Artikel 234 § 4 en 234 § 5 van de nieuwe gemeentewet - Goedkeuring 

41. School 'La Vallée' - Bouw van een nieuw lagere schoolgebouw voor bijzonder onderwijs type 1 en type 2 - 
Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

42. Uitbreiding van school 10 (Optima) - Transformatie van de vroegere school "La Vallée" - Opmaken van een 
destructieve asbestinventaris - Opdracht met beperkte waarde - Ter informatie 

43. Gemeentehuis - Inrichting van het achterste deel van het gelijkvloers - Wijziging van het oorspronkelijke project 
van werken – Ter informatie 

44. Gemeentehuis - Colignonplein - Opdracht van diensten voor de studie van het patrimonium en de realisatie van 
een masterplan - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

45. Gemeentegebouwen - Isolatie leidingen verwarming - Stockopdracht van werken - Gunningswijze en 
opdrachtvoorwaarden - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

46. Scholengroep Josafat / Bijenkorf - Uitbreiding van het electrorepulsiesysteem voor het wegjagen van duiven - 
Plaatsingsprocedure - Overheidsopdracht met beperkte waarde - Ter informatie 

 Wegen 
47. Huart Hamoirlaan - Renovatie van de asfaltbekledingen van de voetpaden (langs de middenberm) - 

Plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 



 
 Uitrusting 

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

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

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

51. Aankoop van diverse leveringen/diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 
Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesolten door een aanvaarde factuur - ter in kennis stellen 

52. Diverse diensten - Levering, montage en installatie van meubilair, materiaal en huishoudelijke apparaten voor de
Gemeentebestuur - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

53. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van psychomotriciteitsmateriaal voor de franstalige gemeentelijke 
onderwijs - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - ter in kennis stelling 

54. Infrastructuur - Wegen- Aankoop en plaatsing van verticale verkeerssignalisatie - Gunningswijze en vastelling 
van de opdrachtvoorwaarden - ter informatie 

55. 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 - 
Wijziging van voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

56. Beheersing van processen - Opdracht voor leveringen betreffende de aankoop van gereedschap voor de call 
center - Wijziging van voorwaarden van de opdracht - Ter Informatie 

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

58. Dienst Informatica - Bestelling van vaste en draagbaar posten bij een aannemer van de opdrachtencentrale van 
het CIBG - Ter informatie 

59. Diensten Franstalig Gementeelijk Onderwijs en Schaarbeek Netheid en Groene Ruimtes - Aankoop, plaatsing, 
reparatie van speeltoestellen en aanpassing van speeltuinen voor de school 16 en de speelpleinen van 
Vaderland en Terdeltwijk - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

60. Diensten Sport, Begraafplaats en Schaarbeek Netheid en Groene Ruimtes - Aankoop van tractors en 
grasmaaiers - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - ter in kennis stelling 

 Wijkcontracten 
61. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat - Operatie 5.3 – Reconstructie van een nieuw gebouw (twee woningen 

bestemd voor sociale huisvesting) gelegen in de Olivierstraat 78 - Opdracht voor werken – Verhoging van de 
uitgave - Goedkeuring 

62. Duurzaam wijkcontract Helmet : Vastgoedoperatie 6 - RENOVATIE van het gebouw gelegen op 
Helmetsesteenweg 343-347 en BOUW van een nabijheidssportuitrusting in het huizenblok binnenterrein - 
Studieopdracht - Aanhangsel bij de overeenkomst – Supplement erelonen - Goedkeuring 

63. Duurzaam Wijkcontract Pogge - Wijziging van het vierjarig programma 2017-2020 - Goedkeuring 
64. Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 3-1 – Studieopdracht openbare ruimten - Studieopdracht – Bepaling 

van de gunningswijze en de voorwaarden voor de studieopdracht - Goedkeuring 
65. Stadsbeleid 2017-2020 - Operationele doelstelling 1 – project nr. 1 : sociaal-culturele uitrusting “Elite 

Scarabaeus” (bouw van een collectieve buurtuitrusting voor culturele en socioculturele activiteiten, als vector 
voor sociale cohesie) - Studieopdracht voor de programmering - Bepaling van de gunningswijze en de 
voorwaarden voor de studieopdracht - Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
 Sport 

66. Subsidies aan de sportclubs voor het jaar 2017 - Dienstjaar 2016 - Goedkeuring 
 Kindsheid 

67. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Overeenkomst 2017 – Goedkeuring 
 Nederlandstalig Onderwijs 

68. Afsluiten en ondertekenen van het beleidscontract tussen School 2 en het CLB Stedelijk en Gemeentelijk 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) - Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS  
 Onderwijzend personeelsdienst 

69. ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" van 
Schaarbeek - Nederlandse lessen voor de ambtenaren - Schooljaar 2017-2018 - Goedkeuring 

 

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

  
70. Schaarbeek een gastvrije gemeente - Het onthaal van de migranten (Motie van Mevrouw Barbara TRACHTE) 

 

 
MONDELINGE VRAGEN 

  
71. De versterking van het kleuteronderwijs (Vraag van Mevrouw Barbara TRACHTE) 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 



 
 
 
 
 
 

David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris 
 

 
 
 
 
 

Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester-Voorzitter 
 


