Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 22/01/2018

S C H AA 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 31 JANUARI 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 FEBRUARI 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 31 januari 2018 niet
konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. Ontslag van dhr PLATTEAU uit zijn functies van gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek der geloofsbrieven
en aanstelling van de heer BEN ADDI
2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring
FINANCIËN
Controle en strategie
3. VZW "Ludocontact" - rekeningen 2016 - akte nemen
4. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - rekeningen 2016 - akte nemen

5.

6.
7.
8.
9.

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid / Gemeentelijk verdeelingsproject FIM 2018 - Goedkeuring (in openbare
vergadering)
Milieuraadgeving
Verlening van een financiële steun voor de ontwikkeling van het burgerinitiatief "Voedselworkshop in het Helmet
Buurthuis" door de vereniging Helmet buurthuis – Goedkeuringen
Nieuw reglement voor de sterilisatie van huiskatten - Goedkeuring
Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
METRO Noord – Haalbaarheidsstudie betreffende de constructie boven het station Verboeckhoven –
Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht van diensten.
Nieuw duurzaam wijkcontract Stephenson : voorafgaande studieopdracht en wijze van gunnen en voorwaarden
van opdracht, ter informatie.

ALGEMENE ZAKEN
Administratieve politie
10. Politiereglement betreffende de bezetting van de openbare weg voor handelsdoeleinden
Technisch vastgoedbeheer
11. Project Van Oost - Verkoop van gemeentelijke eigendommen gelegen Van Ooststraat, 48-54.
12. Gelijkvloers Prinses Elisabethlaan 45-47 - Antenne Gemeenschapswachten - Nieuw huurcontract - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
13. Inschakelingscontracten gesco's - Aanhangsel aan de overeenkomst met Actiris en wijziging van het tijdelijk
kader - Goedkeuring

14.
15.
16.
17.
18.
19.

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
SAC- Plaatsing van een alarm dat in werking treedt bij een disfunctie van de CO-extractiegroep in de
ondergrondse parking - ter informatie
Diverse gemeentegebouwen (14) – EPC-certificeringen in het kader van de opdrachtencentrale INTERFIN Ter informatie
School Chazal, Chazallaan 181 - Energetische renovatie van het oude gebouw - Architectenopdracht Verhoging van de uitgave (ter informatie)
Appartementsgebouw op het terrein gelegen F. Bossaertsstraat 58-62 - Berekening van de BTW op de verkoop
van appartementen - Studieopdracht - Ter informatie
Lyceum Emile Max Haacht – Aanpassing van de gasmeter voorafgaand aan de renovatie van de stookruimte –
ter informatie
Huis Autrique, Haachtsesteenweg 266 - Restauratie van de voor-en achtergevel - Verhoging van de uitgave

20. Huis der Kunsten - Renovatie van de stookkamer in het kader van de opdrachtencentrale INTERFIN - Ter
informatie
21. Studieopdracht speciale technieken voor het onthaalbureau -1.15 op het gemeentehuis - Plaatsingsprocedure
en voorwaarden van de opdracht van diensten - ter informatie
22. Project Green IT - Levering en plaatsing van een valse vloer in het informaticalokaal in het TCR - Opdracht van
beperkte waarde - Ter informatie
23. Project Green IT - Plaatsing en aansluiting van informaticakasten in het informaticalokaal in het TCR - Opdracht
van beperkte waarde - Ter informatie
24. Sub-Saharaanse prostitutie; Dienstenopdracht voor een etnografisch actie-onderzoek. Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de opdracht.Ter informatie.
25. Gemeentelijke serres – Herstelling van het automatische sproeisysteem in één van de serres (vervanging van
pomp en leidingen) – Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht – ter informatie.
26. Site Chazal - Bouw van een nieuwe vleugel voor school Chazal - Bijkomende verrekeningen - TER
INFORMATIE
Wegen
27. studieopdracht met betrekking tot de signalisatie van de Schaarbeekse toeristische trekpleisters Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - ter informatie
Uitrusting
28. Dienst Onthaal-Verzending - Bestelling van de software OMS 200 - Aankoop van aanvullende leveringen bij de
leverancier van de oorspronkelijke opdracht - Ter informatie
29. 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 informatie
30. 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 informatie
31. Diverse diensten - Levering, montage en installatie van meubilair, materiaal en huishoudelijke apparaten voor
het Gemeentebestuur - Verhoging van de schatting van de opdracht - ter informatie
32. Franstalig gemeentelijk onderwijs, muziekacademie - Aankoop van een vleugelpiano - Gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - ter informatie
33. Informatica - Verschillende bestellingen bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG :
informatica-materieel in het kader van de modernisatie van de vergaderzalen + verschillend materieel voor de
dienst Informatica en materieel in het kader van de logistieke steun voor het egov project voor de dienst
Beheersing van de processen - ter informatie
34. Infrastructuur - Gebouwen en Speciale Technieken - Aankoop van leveringen bij de aannemers in het kader van
de lopende bestelbonopdrachten (4) - Ter informatie
35. SN&GR - Aankoop van bomen - Overheidsopdracht van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur ter informatie
36. Diensten Franstalig Gemeentelijk 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 - Verhoging van het bedrag van de uitgave - ter informatie.
37. Diensten Sport, Garage, Begraafplaats en Schaarbeek Netheid en Groene Ruimtes - Aankoop van gereedschap
en diverse materiaal - Verhoging van het bedrag van de uitgave - ter informatie

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Gezondheid - Preventie en informatie betreffende de gezondheid – Familie
38. Overeenkomst tussen de Gemeente en de vzw PEPSS - Goedkeuring.
Huis van de vrouwen
39. Overeenkomst tussen de vzw PAC Régionale de Bruxelles en de Gemeente Schaarbeek
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Onderwijzend personeelsdienst
40. BASISONDERWIJS, School n°8 - Evaluatie van de student leiderschap - Evaluatieverslag
41. GEWOON LAGER ONDERWIJS - Betoelaagd personeel - Indisponibiliteitstelling wegens ziekte van Mevrouw
Nathalie HEMMERYCKX, onderwijzeres lager onderwijs.
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
42. Dringende veiligheidsmaatregelen in de buurt van het Josafatpark tussen het rondpunt "Lalaing", de azalea-brug
en de Madeliefjesstraat - Demande de M. Georges VERZIN, conseiller communal
43. Tunnel tram sous la Place Meiser - Demande de M. Georges VERZIN, conseiller communal.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez

(g) Bernard Clerfayt

Gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

