Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 21/06/2016

SCHAARBEEK

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 JUNI 2016 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 JUNI 2016 om 18.30 uur over de punten
hieronder vermeld maar die op 29 juni 2016 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
Sport
1. Inhuldiging van de gemeentelijke sportverenigingen

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
2. Notulen van de gemeenteraad van 25 mei 2016 - Goedkeuring
5. De schaarbeekse haard - Ontslag van mevr Sabine DAENENS en vervanging door de heer Ibrahim
KEBE
6. BRULABO - Verlenging van de deelname van de Gemeente Schaarbeek in de intercommunale Goedkeuring
FINANCIËN
4. Motie aangaande de verlaging van de belastingen op het bouwen, veranderen, herstellen en
onderhouden van gebouwen bestemd voor het onthaal van kinderen van 0 tot 3 jaar
Boekhouding
10. Jaarrekeningen 2015 - Voorlopige Vaststelling - Goedkeuring
Inkohieringen en reglementen
9. Belasting op de verwaarloosde of onverzorgde gebouwen - Dienstjaren 2016 tot 2020 –
Hernieuwing en wijziging
Begroting
7. Begroting 2015 - Afsluitende gewone- en buitengewone begrotingswijzigingen nr 6 en 7 –
Goedkeuring
8. Borgstelling van de gemeente voor de investeringskrediet van de vzw VIA - Goedkeuring
Controle en strategie
11. OCNW - Rekeningen 2015 - Goedkeuring
12. OCMW - Budgettaire wijziging nr 1 voor het dienstjaar 2016 - Goedkeuring
13. VZW Rénovation à Schaerbeek afgekort in RenovaS - Kaderovereenkomst 2016-2020 –
Goedkeuring
14. ASBL "Oeuvres des Colonies de Schaerbeek" afgekort OCS - Rekeningen 2015 - Akte nemen
15. VZW "Centre Culturel de Schaerbeek" - rekeningen 2014 - akte nemen
16. VZW "Centre Culturel de Schaerbeek" - rekeningen 2015 - akte nemen
17. VZW Crèches de Schaerbeek - Rekeningen 2015 - Akte nemen
18. VZW Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Rekeningen 2015 - Akte nemen
19. VZW "Maison Autrique" - Rekeningen 2015 - Akte nemen
20. VZW Bibla Lire en Classe - Rekeningen 2015 - Akte nemen
21. VZW "Rénovation à Schaerbeek" in het kort RenovaS - Rekeningen 2015 - Akte nemen
22. Kerkfabriek Jan & Niklaas - Rekening van 2015 - Goedkeuring
23. Kerkfabriek Sint Aleydis - Rekening van 2015 - Goedkeuring
24. Kerkfabriek Sint Elisabeth - Rekening van 2015 - Goedkeuring
25. Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening van 2015 - Goedkeuring
26. Kerkfabriek Heilige Familie - Rekening van 2015 - Goedkeuring
27. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila - Rekening van 2015 - Goedkeuring

28. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begrotingswijziging n°1 van 2016 - Gunstig adviseren
29. Kerkfabriek Sint Maria – Begrotingswijziging n°1 van 2016 - Gunstig adviseren

31.
32.

30.
33.
34.
35.
36.

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
PSP - Cel wijk
DSO – Stedelijk preventie programma – wijkcel : subsidieovereenkomst met vzw "S.A.V.E. Belgium"
voor het project "Mothers School"
DSO – Stedelijk preventie programma – wijkcel : subsidieovereenkomst met vzw "2bouts" voor het
project "In zichzelf gekeerd gedrag en gewelddadige radicalisering, didactisch materiaal om zich in
groep te uiten, vertrekkende van een verhaal van betrokken jongeren" van Mevrouw I.Seret
Subsidies en partnerships
Subsidie Energieprestaties van Gebouwen - Overeenkomst met de BIM - Goedkeuring
Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
Carsharing Actie Plan - Drieledige overeenkomst - Goedkeuring
Parkeren - Aanvullend gemeentereglement betreffende het gemeentelijk wegverkeer - Uitbreiding
van de reglementering tot Square Plasky - Goedkeuring
Overeenkomst betreffende de delegatie aan het gewestelijke Parkeeragentschap van de taken van
exploitatie en onderhoud van de fietsparkeerinrichtingen voor langdurig parkeren op en buiten de
openbare weg - Goedkeuring
Toelagen à de vzw RenovaS - Medewerkingsovereenkomst - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN

3. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de politiezone 5344 betreffende de subsidie
"sociale fraude" in het kader van de de Duurzaam Wijkcontract Pogge - Goedkeuring

Juridische Zaken
37. Ged. t/ DOLLAR LAND NORD Ltd, FORVALTNINGS AB ASTEROPE (in de rechten gekomen van
PLEIAD POLARIS) en N.V. PROXIMUS (vroeger N.V. BELGACOM) (geïntimeerde partij) - Verkoop van
het terrein "woonkern 71" met verplichting erop bepaalde constructies op te bouwen en
waarborgclausules (onder meer, in geval van doorverkoop aan een derde) - Vordering tot betaling
van vergoeding
Technisch vastgoedbeheer
38. Lokaal nr 23 - Georges Primoschool - Bezetting door de vzw Darna - Aanhangsel - Goedkeuring
39. Gemeentelijke gelijkvloers - Princes Elisabethlaan, 48 - Bezetting door de vzw Lumina Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring
40. Pand CAs - Haachtstesteenweg 226 - Bezettingsovereenkomst met de vzw Setis - Goedkeuring
41. Gemeentelijke pand Josafatstraat 312 - Renovatiehuurceel - Projectenaanvraag
42. Complex Tamines - Stephensonstraat, 80-84 - Bezetting door de vzw Créactions - Huurneming van
een nieuwe opervlakte van 84,22 m² - Aanhangsel en renovatiehuurceel - Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
43. Wijziging van de tijdelijke personeelsformatie "Netheidscontract" - Goedkeuring
44. Toekenning van ecocheques aan het niet-onderwijzend personeel - Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
45. Atheneum Fernand Blum Roodebeek - School 13 - Inspectie van het rioleringsnet - Verhoging van
de uitgave - Ter informatie
46. School nr. 1 en Frans Fischer Instituut - Vervanging van de stookruimtes en aanverwante werken Verhoging van de uitgave - Goedkeuring
47. Crèche "Planète Bleue", Josafatstraat 115C - Herstellingswerken aan de lokalen (vloerbekleding en
binnenschilderwerken) - Vaststelling van de gunningswijze en de opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie
48. School 17 (vooropvang) - Werken met als doel de problemen rond het stijgende vocht op te lossen
- Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
49. School 3 - Renovatie van het sanitair van de kleuterafdeling op het gelijkvloers - Gunningswijze en
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
50. Josafatpark – Hydrologische en hydrografische studie van het Josafatpark - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
51. Seniorie Brems - Appartement 5F - Vervanging van een badkuip door een douche - Appartement
5G - Vervanging van een keukenmeubel - Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van
werken - Ter informatie
52. Atheneum Fernand Blum (Renan) - Renovatie van de vloerbekleding van de gymzaal Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
53. Koningin-Groenpark, Groenstraat 126 - Herstelling van een muur met het oog op de plaatsing van
een omheining - Opdracht van werken - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
54. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van nieuwe lokalen voor een scouts- en
gidseneenheid - Scholenplan, project nr. 14 - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van
werken - Ter goedkeuring

Wegen
55. Heraanleg van de zone 30 Crossing – Wijze van gunnen en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Goedkeuring
Uitrusting
56. Infrastructuur - Wegen - Aankoop van twee software voor GIS-data management en de verwerking
van puntenwolken - Ter informatie
57. Drukkerij - Aankoop van een plotter print&cut - Gunningswijze en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
58. Dienst informatica - Gunning van de opdracht voor leveringen van informaticamateriaal geplaatst
bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op grond van een aanvaarde factuur Gunningswijze en vastlegging van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
59. Beheersing processen - Begeleiding bij het opstellen en modelvorming van de processen van de
administratie - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
60. Informatica – Bestelling van "SAN" materiaal bij de CIBG - Ter informatie
61. Dienst begroting - Aankoop van een laptop met rugzak bij de CIBG - ter in kennis stelling
62. Dienst Bevolking - Aankoop en plaatsing van betalingsterminals - Aankoop van aanvullende
leveringen bij de leverancier van de oorspronkelijke opdracht - Gunningswijze en vastlegging van
de voorwaarden van de opdracht – Goedkeuring
Wijkcontracten
63. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Operatie 2-1 – Bouw van een antenne netheid en
sociale woningen op het terrein gelegen in de Jollystraat 164 - Bepaling van de gunningswijze en
de voorwaarden voor de opdracht voor werken - Goedkeuring
64. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Inrichting van de openbare ruimten van de
perimeter van het duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Bepaling van de gunningswijze
en de voorwaarden voor de overheidsopdracht voor werken - Goedkeuring
65. Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang: Operatie 1-1 – Bouw van een medisch huis, een
zuigelingenraadpleging en sociale woningen op de terreinen gelegen in de Destouvellesstraat 3537 en Gaucheretstraat 197-199. - Bepaling van de gunningswijze en de voorwaarden voor de
opdracht voor werken - Goedkeuring

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
66. Centre culturel de Schaerbeek - Voorgestelde jaarlijkse overeenkomsten 2015 en 2016 Goedkeuring
67. Vzw "Créactions" - Overeenkomst 2016 – Goedkeuring
Kindsheid
68. Subsidies aan de verenigingen die werken met de Kinderen voor het dienstjaar 2016 Goedkeuring
69. Subsidies aan de verenigingen die werken met kleine kinderen - Dienstjaar 2016 - Goedkeuring
Gezondheid - Preventie en informatie betreffende de gezondheid – Familie
70. Overeenkomst tussen de gemeente en de vereniging BME - Goedkeuring
71. Overeenkomst tussen de gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Overeenkomst tussen
de gemeente en de vzw Aide aux Familles - Goedkeuring

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
72. Bibla Lire en classe asbl - Overeenkomst – Goedkeuring
73. Académie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique - Overeenkomst – Goedkeuring
74. RCE - Réseau Coordination Enfance - Overeenkomst – Goedkeuring
Onderwijzend personeelsdienst
75. Benoeming als tijdelijke directie bij de basischool n°3– Geen vaste baan.
76. Reglement betreffende de uren van uitkering, uren van recuperatie, het verlof en de afwezigheden
binnen de OCMW

Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

Philippe DEN HAENE

Bernard CLERFAYT

Gemeentesecretaris adjunct

Burgemeester-Voorzitter

