
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 20/02/2018 
 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 28 FEBRUARI 2018 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 MAART 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 28 februari 2018 
niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. "1030 - Objectif: Zéro tué sur la route" - Verzoek van mevrouw Elise BLONDEL  

 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
3. Schaarbeekse Haard - Benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente in verplatsing van mevr Berrin 

SAGLAM. 
4. VIVAQUA cvba - Vertegenwoordiging van de Gemeente bij de Algemene Vergaderingen. 

 

FINANCIËN  
 Begroting 

5.  
 

 Voorzieningen voor risico’s en kosten en gewone reservefondsen – Herbesteding in het kader van het geschil 
heques » 

 

6. BEGROTING 2018 - BW 1 GEWONE 
 Controle en strategie 

7. VZW Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek - 
rekeningen 2016 - akte nemen 

8. OCMW: Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Gemeente en het Gewest met betrekking tot de 
toekenning van een subsidie aan de gemeenten in het kader van de toekenning van een bijzondere toelage. 

9. Verenigde Anglicaanse Kerk (Elsene) - Begroting 2018 - Gunstig adviseren 
 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING 
10. Inzet van ANPR-camera's op het grondgebied van de gemeente als onderdeel van het project Regionale 

videobewaking 
11. Boek over de hedendaagse geschiedenis van Schaarbeek: Conventie met Brussels Studies Institute (BSI) 

 PSP - Cel wijk  
12. Activiteitenrapport 2015-2017 betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering op het grondgebied 

van Schaarbeek 
 

ALGEMENE ZAKEN  
 Technisch vastgoedbeheer 

13. Duurzaam wijkcontract "Vooruitgang-Koningin" - Gemeentelijke pand gelegen Jollystraat, 170-172 - Speciaal 
bestek 

14. Revitalisatie van de sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Principieel akkoord met de (toekomstige) verkoop 
van de panden gelegen Van Ooststraat, 48, 50, 52 en 54 te 1030 Schaarbeek (percelen 2, 3, 4 en 5 van het 
divisieplan van de site Van Oost) voor de totale som van "165.000 EUR" - Afstand van het recht van natrekking 
om de uitvoering van de renovatiewerken door de vennootschap CFE op deze panden toe te laten 

 

HUMAN RESOURCES 
15. Voordelen toegekend aan het personeel - Wijziging van de nominale waarde van de maaltijdcheques  
16. Toekenning van ecocheques aan het niet-onderwijzend personeel – Goedkeuring 
17. Sociale programmatie - Toekenning van een eindejaarstoelage in 2018 - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

18. 9 gemeentefonteinen - Vervanging van de regelsystemen en van de defecte uitrustingen - Verhoging van de 
uitgave - ter informatie 



19. Asbestinventaris van verschillende gemeentegebouwen - opdracht van diensten - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

20. Josafatpark (Melkerij - elektrificatiewerken) - Versterking elektriciteitsmeter voor de HORECA-uitbating - 
goedkeuring 

21. Vzw GAFFI (Broederschapstraat 7-9) - Vochtproblemen door condensatie in de kelder, plaatsing van een 
ventilatie- Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - ter informatie 

 Wegen 
22. Plaatsing van een straatkolk en zijn aansluiting op de openbare riool - Masuistraat 166 – Ter informatie 

 Uitrusting 
23. 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 
24. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van 

meubilair voor de Nederlandstalige school - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden 
van de opdracht - Goedkeuring 

25. Informatica - Aankoop van nieuwe schermen bij een aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG- ter 
informatie. 

26. Infrastructuur (Gebouwen), Algemene zaken (Beheer van de relatie met de burger) - Aankoop van 9 
Smartphones en toebehoren bij Proximus Spearit NV, aannemer van de opdrachtencentrale van GIAL- ter 
informatie. 

 Wijkcontracten 
27. Duurzaam wijkcontract Helmet - IM2&EP7 Renovatie en verbouwing van het gebouw gelegen in de 

Landbouwstraat 110-112 tot, gedeeltelijk, een GHKO (Gemeentelijke Huis voor Kinderopvang) en woningen voor 
het overige. Afbraak van een opslagplaats binnen in een huizenblok voor de bouw van een crèche.  
Opdracht voor werken: Herlancering van de opdracht – Bepaling van de gunningswijze en de voorwaarden voor 
de opdracht voor werken 

28. Duurzaam wijkcontract Helmet : Vastgoedoperatie 2 (VO2 - Landbouwstraat 110-112) en Openbare ruimte 7 
(OR7 - Landbouwstraat 110-112).   
“Studieopdracht – Aanhangsel aan de overeenkomst – Bijkomende erelonen– Herlancering en herneming van 
de opdracht – Goedkeuring” 

29. Duurzaam wijkcontract Pogge: driepartijen overeenkomsten met de operatoren van de projecten 
“Buitenschoolse opvang” "Activering van de openbare ruimte" – Goedkeuring 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
 Economie – Arbeidsbemiddeling 

30. VZW "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek"- Jaarlijkse conventie 2018-Goedkeuren 
31. VZW «Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation» - Jaarlijkse conventie 2018-Goedkeuren 

 Franse Cultuur 
32. VZW Amis de la maison des Arts: Amendement op de Overeenkomst - Goedkeuring 

 Erfgoed en Toerisme 
33. Subsidies voor vzw Explore Brussels 

 Gezondheid - Preventie en informatie betreffende de gezondheid – Familie 
34. Overeenkomst tussen de Gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de aankoop van taxicheques .- 

Goedkeuring. 
 

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
35. Bibla Lire en classe asbl - Overeenkomst – Goedkeuring 

 Begroting / Logistiek / Controle 
36. GEMEENTELIJK ONDERWIJS PSE: Aankoop van een koelkast voor de bewaring van vaccins. - Wijze van 

gunnen en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden- Ter informatie. 
 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris 

 Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester-Voorzitter 

 


