Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 17/01/2017

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 25 JANUARI 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 JANUARI 2017 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 25 januari 2017 niet
konden besproken worden.

OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Drie hefbomen nodig om het "Samen leven" in de Poststraat mogelijk te maken : het bewust maken, opvoeden
en bestraffen - Verzoek van Mevrouw Marie CORMAN
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GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
Notulen van de gemeenteraad van 21 december 2016 - Goedkeuring
SIBELGAS - Statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat - Goedkeuring
VIVAQUA - HYDROBRU - PV van de buitengewone AV van 8 november 2016 van Vivaqua en notariële akte
over de fusie door opslorping van nv Hydrobru door Vivaqua - Ter informatie.
Maison Autrique vzw - Ontslag van Mevrouw Vivian LUCIC - Aanduiding van de heer Armand de GAULTIER Goedkeuring
FINANCIËN
Inkohieringen en reglementen
Reglement vaststellend de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies Dienstjaar 2017 - Invoering - Goedkeuring
Belasting op het ter beschikking stellen en de verhuur van kamers en appartementen - Dienstjaren 2017 tot
2021 – Nieuw reglement - Goedkeuring
Begroting
Begroting 2017 - Buitengewone dienst - Begrotingswijziging nr1 - Goedkeuring
Controle en strategie
OCMW - Budgettaire wijziging nr 4 voor het dienstjaar 2016 - Akte nemen
VZW A.S. Schaerbeek - Rekeningen 2014 en Toelage 2015 - Akte nemen
VZW Associations des Mosquées de Schaerbeek - Rekeningen 2015 en toelage 2016 - Akte nemen
VZW Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek in 't kort AMAS - Rekeningen 2015 - Akte nemen

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
13. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de politiezone voor het jaar 2016 in kader van de dotatie
veiligheid-en samenlevingscontracten aan de gemeenten - Goedkeuring
Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
14. Aanvullend gemeentereglement betreffende het gemeentelijk wegverkeer - Wijzigingen - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
15. Ged. t/ B.V.B.A. KAMA - Belasting op de vestigingen die tegen betaling telecommunicatieapparatuur ter
beschikking stellen van het publiek - Dienstjaar 2014 (Kohierart. : 000002 - Aanslagplaats : Wijnheuvelenstraat,
211 te 1030 Schaarbeek - Bedrag : 12.500 €) - Machtigingaanvraag om een beroep in te dienen
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INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
Site Eenens/Voltaire - Optrekken van een passief gebouw omvattende een kinderdagverblijf (Altair) met 48
bedjes en een uitbreiding van een middelbare school voor technisch onderwijs - Opdracht voor diensten Verhoging van de uitgave - Ter informatie
School 2/12 - Renovatie van het sanitair van de lagere school (Blok 2) - Verhoging van de uitgave - Ter
informatie
Atheneum Fernand Blum, afdeling Roodebeek - Renovatie van oude klassen op de zolderverdieping en
inrichting van een brandtrap - Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring
Seniorie Brems (appartement 3C) - Remplacement de la baignoire existant par une douche accès PMR Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
Paleizenstraat 195 (appartementsgebouw behorende tot het privépatrimonium) - Herstelling van de lift Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
Crossing - Interventies aan het systeem voor de productie van koud water - Gunningswijze, voorwaarden van de
opdracht van werken en aanduiding van de aannemer - Ter informatie
School 1 - Asbestverwijderingswerken - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Wegen
Renovatie van de voetpaden (2013) - Wijziging van de onderneming - Overschrijdingen van de vermoedelijke
hoeveelheden en verhoging van de uitgave - Ter informatie
Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg - Procedure betreffende het
toezicht op de bouwplaatsen op de openbare weg - Aanduiding van een afgevaardigde
Uitrusting
Informatica Dienst - Aankoop computerservers van bij de opdrachtencentrale Stad Brugge - Ter informatie
Infrastructuur - Gemeentelijk Wagenpark - Aankoop van twee stadspick-up met elektrische motor - Ter informatie
Diensten Informatica, infrastructuur, Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van diverse materiaal bij de
CIBG - Ter informatie
Dienst Processenbeheer - Aankoop van de interface om de software Saphir te koppelen aan Irisnext met het
oog op de dematerialisatie van de inschrijvingen - gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van een binoculaire camera - Gunningswijze en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Dienst Processenbeheer - Installatie van een beheersmodule voor de Invorderingsstaten in HubSessions Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van een watertank - Gunningswijze en vaststelling van de
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Beheersing van de processen - Aanvullende ontwikkeling voor de app van het verhuren van
parkeerverbodsborden - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Dienst gemeentelijk wagenpark - Overheidsopdracht voor leveringen met het oog op de aankoop van een
compacte wiellader - Gunningswijze en vaststelling van de gewijzigde voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
Dienst Speciale Technieken - Aankoop van pompen met variabel debiet voor school 2 - Gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Dienst Processenbeheer - Aankoop van een generatie-interface van de generieke workflow (in het kader van de
E-Government) - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Dienst Processenbeheer - Aankoop van een instrument voor de import en export van de inhoud van de
persoonlijke ruimte (formulieren en Orbéon) en ontwikkeling van specifieke functionaliteiten in orbéon voor
automatisering van de formulieren - Gunningswijze en vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Infrastructuur - Speciale technieken - Aankoop van branddetectie materiaal voor het TCR - Gunningswijze en
vaststelling van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Dienst processenbeheer - Beheer van de Relatie met de Burger - Overheidsopdracht voor diensten met het oog
op de dematerialisatie van het gemeentebestuur van Schaarbeek - Gunningswijze en vastlegging van de
voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Stedenbouw
Tentoonstelling "Diversité de l’architecture – Architecture de la diversité" – Leningsovereenkomst - Goedkeuring

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Sport
40. Inrichten van een plaatselijk geïntegreerd sportcentum (vzw Sport 1030) -Goedkeuring van de statuten

Economie – Arbeidsbemiddeling
41. Kaderovereenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en het Gewestelijk Handelsagentschap Atrium Brussels Goedkeuring
42. Overeenkomst "I Shop 1030 v.2" tussen de gemeente Schaarbeek en het Gewestelijk Handelsagentschap
Atrium Brussels - Goedkeuring
Middenstand
43. Reglement voor de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten - Wijziging Goedkeuring
Nederlandstalig Biblioteek
44. Samenstelling van de Nederlandstalige bibliotheekcommissie - Goedkeuring
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter

