
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 21/11/2017 

 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 29 NOVEMBER 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 30 NOVEMBER 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 29 
november 2017 niet konden besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De gevolgen van de diefstallen en de bewezen onveiligheid in het Renkinstraat en omgeving 

 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
3. Ontslag van Mevrouw Onkelinx uit zijn functies van gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek der 

geloofsbrieven en aanstelling van de heer AYAD Abdelkrim 
4. Commissies van de gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie 
5. HYDROBRU - Vervanging van de heer Bram Gilles door mevrouw Adelheid Byttebier tijdens de AV en de RvB - 

Goedkeuring 
6. INTERFIN - Vervanging van de heer Burim DEMIRI door mevrouw Debora Lorenzino als lid van de raad van 

bestuur - Goedkeuring. 
7. Intercommunale d'inhumation bvba - Algemene Vergadering - Vervanging van Mevrouw Isabelle Durant - 

Goedkeuring 
 

FINANCIËN  
 Begroting 

8. Begroting 2018 - Dotatie aan de politiezone - Vastelling 
 Controle en strategie 

9. Begroting 2018 van O.C.M.W.- Goedkeuring 
 Begroting 

10. Begroting 2018 - gewone en buitengewone diensten - Goedkeuring 
 Boekhouding 

11. Afsluiten van Kassen voor kleine uitgaven van schooldirectie en diverse gemeentediensten - Goedkeuring 
12. Reservefondsen van de Buitengewone Dienst – Inventaris, Hername en Hergroepering 

 Inkohieringen en reglementen 
13. Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing - Dienstjaar 2018 

- Hernieuwing 
14. Reglement vaststellend de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies - 

Dienstjaar 2018 - Hernieuwing 
15. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Dienstjaar 2018 - Hernieuwing en wijziging 
16. Belasting op de parkeerplaatsen - Dienstjaren 2018 tot 2022 –Hernieuwing en Wijziging 
17. Gemeentebelasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Dienstjaren 2018 tot 2022 – Wijziging en 

hernieuwing 
 Controle en strategie 

18. OCMW - Begrotingswijziging N°3 voor het dienstjaar 2017 - Goedkeuring 
19. VZW Espace P - rekeningen 2016 - akte nemen 



 
20. VZW Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek, in het kort PEPSS - Rekeningen 2016 - 

Akte nemen 
21. VZW Schaerbeek information - rekeningen 2016 - akte nemen 
22. Resultatenrekeningen 2016 van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen van het irisnet - Akte nemen 
23. Kerkfabriek Sint Albertus – Begrotingswijziging 1 van 2017- Gunstig adviseren 
24. Kerkfabriek Sint Jan en Nicolas – Begroting van 2018: Gunstig adviseren 
25. Kerkfabriek Sint Maria – Begroting 2018 - Gunstig adviseren 
26. Kerkfabriek Sint Maria – Begroting 2018: Gunstig adviseren 
27. Kerkfabriek Sint Suzanna – Begroting van 2018: Gunstig adviseren 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 PSP - Stadswacht  

28. Overeenkomst betreffende de mededeling van gegevens tussen de gemeente Schaarbeek en de Kruispuntbank 
van de Voertuigen (KBV) - Goedkeuring 

 Subsidies en partnerships 
29. STEDELIJK BELEID - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring 

 Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit 
30. NL Duurzaam wijkcontract Pogge : Oprichting van een voorkooprecht onderhevige perimeter 
31. Oprichting van een voorkooprecht onderhevige perimeter huizenblokken MASUI - Zennepark 
32. Strijd tegen leegstaande woningen. Overeenkomst van terbeschikkingstelling van de gewestelijke toelage van 

het jaar 2017: 25.000 € 
 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken 

33. Geding t/R.T.B.F. - Ontwerp van transactie overeenkomst betreffende de hypothecaire inschrijvingen genomen 
op vastgoed dat eigendom is van de R.T.B.F. door het gemeentebestuur van Schaarbeek - Goedkeuring 

34. Nalatenschap Kirpach - Aanwijzing van een curator van een onbeheerde nalatenschap 
 Technisch vastgoedbeheer 

35. Rubensstraat, 95 - Ecuries van de tram - Bezettingsovereenkomst tussen de vzw Entrakt en de Gemeente 
Schaaerbeek 

36. Seniorien Brems en Victor Hufo - Aanwijziging van het huurceel type 
37. Terrein Infrabel gelegen Navezstraat - Opzeg - Overzicht van de beslissingen in verband met dit dossier - ter 

informatie 
 

HUMAN RESOURCES  
 Personeelsdienst 

38. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Goedkeuring 
39. Wijziging aan het reglement betreffende het ten laste nemen van de bijdragen voor de collectieve verzekering 

hospitalisatie en gezondheidszorg - Goedkeuring 
 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

40. Toetreding tot de projecten SolarClick (raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van zonnepanelen) en 
NRClick (overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een dienst energieboekhouding - Overeenkomst 

41. Atheneum Fernand Blum, afdeling Renan - Studieopdracht voor de bouw van 8 klassen - Bijkomende opdracht 
voor de creatie van 3 bijkomende klassen - aanhangsel nr. 1 bij het studiecontract - Verhoging van de uitgave - 
Goedkeuring 

42. Scholencomplex Roodebeek, Atheneum Fernand Blum - Renan, E. Max Lyceum Haacht - Renovatie van de 
stookruimtes in het kader van de INTERFIN- opdrachtencentrale - Ter goedkeuring 

43. AFB Renan, AFB Roodebeek, EML Haacht : Plaatsing van aardgasdetectiesystemen in de 
scheikundelaboratoria - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht van werken - ter informatie 

44. SAC Vifquin - Uitbreiding van de telefooncentrale tot het PMS-centrum - Plaatsingsprocedure en voorwaarden 
van de opdracht - Ter informatie 

45. Crèche "La Planète Bleue" - Vochtproblemen door condens in de kelder, vervanging van het ventilatiesysteem 
van de stookruimte - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - ter informatie 

46. School 1 - Vervanging van een netwerk van gecorrodeerde verwarmingsbuizen in de geventileerde holle ruimtes 
- Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

47. School 16 - Aanpassing van de elektriciteitsmeter met het oog op de plaatsing van zonnepanelen - Goedkeuring
48. Gemeentehuis - Geluidsisolatie van verschillende kantoren - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de 

opdracht van werken - Ter informatie 
49. Lokaal van de straathoekwerkers, Gaucheretplein 11 - Plaatsing van een inbraakdetectiesysteem met alarm - 

Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 



 
50. Huis der Kunsten, Haachtsesteenweg 147 - Historische studie van de tuin - Opdracht van diensten - 

Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
51. Huis van de Vrouw, Josafatstraat 253 - Plaatsing van geluidsabsorberende materialen - Opdracht van werken - 

Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
52. Werken ter beveiliging van verschillende gemeentegebouwen - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht 

- ter informatie 
 Uitrusting 

53. Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten - 
Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - ter in kennis stelling 

54. Levering van gas en elektriciteit - Goedkeuring en ondertekening van het reglement van de opdrachtencentrale 
van INTERFIN cvba voor de levering van gas en elektriciteit 

55. Beheersing processen - Implementatie van een elektronische handtekening in de context van de eGuichet / 
Saphir-oplossing-Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - ter in 
kennis stellen 

56. Diensten Sport, Begraafplaats en Schaarbeek Netheid en Groene Ruimtes - Aankoop van tractors en 
grasmaaiers - Wijziging van het bestek 

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

58. Informatica - Aankoop van materiaal om de documenten van de burgers betrokken bij de dematerialisatie van 
inschrijvingen te inscannen bij een aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG- ter in kennis stelling 

59. Informatica - Aankoop van een wisselrichter Eaton 9PX bij een aannemer van de opdrachtencentrale van het 
CIBG- ter in kennis stelling 

60. Dienst Informatica - Bekabeling op afstand (tweede groep), bestelling bij een aannemer van de 
opdrachtencentrale van het CIBG (Fabricom) - ter in kennis stelling 

61. Dienst Onthaal - Aanwerving van leveringen en prestatie van diensten in het kader van het project UNIEK 
LOKET voor de creatie van een cliënten begeleidingssysteem via de door de vzw GIAL handelend als 
opdrachtencentrale afgesloten overheidsopdrachten - Buitengewone Begroting - Ter Informatie 

62. Diensten Sport, Garage, Begraafplaats en Schaarbeek Netheid en Groene Ruimtes - Aankoop van gereedschap 
en diverse materiaal - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - ter in kennis stelling

63. Gemeentelijke Garage- Aankoop van vijf gasbestelwagens en een 100% elektrische bestelwagen- 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - ter in kennis stelling 

64. Diensten speciale technieken, gebouwen, wegen en onderhoud - Aankoop van gereedschap - Gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - ter in kennis stelling 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
 Kindsheid 

65. VZW Kinderopvang van Schaarbeek - Overeenkomst – Goedkeuring 
 Middenstand 

66. Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2017 aan de Schaarbeekse Folklore (in openbare vergadering) 
 Franstalig Biblioteek 

67. Overeenkomst tussen de Gemeente en de vzw Point Culture op het technisch beheer van de ‘Comptoir 
Médiathèque' 

 Erfgoed en Toerisme 
68. NL Subsidies voor vzw Êxplore Brussels 

 Nederlandstalig Onderwijs 
69. Dienst Nederlandstalig Onderwijs - Convenant Scholengemeenschap 'Groot-Bos-aan-Zee' - Vervangingen van 

korte afwezigheden in het basisonderwijs tijdens het schooljaar 2017-2018 (van 1 september 2017 tot en met 31 
augustus 2018) 

 Huis van de vrouwen 
70. Bilaterale overeenkomsten tussen de Gemeente Schaarbeek en haar partners voor het project ERASMUS+ - 

Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en ECRIMED - Overeenkomst tussen de gemeente 
Schaarbeek en KLYOLAB - Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en EURO IDEA - Overeenkomst 
tussen de gemeente Schaarbeek en ARSAP - Goedkeuring 

 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
71. VZW "Fédération des Association de Parents de l'Enseignement Officiel" afgekort FAPEO - Overeenkomst – 

Goedkeuring (in openbare vergadering) 
 

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

72. Gebrek aan voetgangers en afbreekpunten in J. Rayé Straat (Verzoek van Mevrouw Mahinur OZDEMIR) 



 
73. De aanpak van de verkeersveiligheid op de Haachtsteenweg (Verzoek van de heer Arnaud VERSTRAETE) 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester-Voorzitter 
 


