Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 20/03/2018

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 28 MAART 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 29 MAART 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 28 maart 2018 niet
konden besproken worden.

OPENBARE VERGADERING

GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
1. De Haven van Brussel - Fusie door overneming van Bruport Invest NV door de gewestelijke vennootschap De
Haven van Brussel - Ter informatie.
2. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring

FINANCIËN
Inkohieringen en reglementen
3. Sociale begeleidingspremie - Dienstjaar 2018
Controle en strategie
4. VZW Crèches de Schaerbeek - Aanhangsel bij de overeenkomst van 20 décembre 2017 – Goedkeuring
5. VZW Explore Brussels - rekeningen 2017 - akte nemen
6. VZW Maison Autrique - rekeningen 2017 - akte nemen
7. Reglement betreffende de toekenning, de aanwending en de controle van gemeentelijke subsidies

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
8. Strategische en duurzame ontwikkeling - Stedelijk preventie programma - Strategisch veiligheids- en
Preventieplan (SVPP) 2018-2019
9. Programma voor Sociale Cohesie: Wijziging van het decreet - Officieel advies van de gemeente
Milieuraadgeving
10. Gemeentelijke handvest voor de plaatsing van moestuinbakken aan de voet van bomen - Goedkeuring
11. Gemeentelijke premie voor burgerinitiativen om een lokaal en duurzaam ontwikkelingsproject te starten.Reglementswijziging.
12. Gemeentelijke premie voor de inrichting van voortuintjes - Reglementswijziging.
13. Gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostvat - Reglementswijziging.
14. Gemeentelijke ondersteuning voor de aanleg van een geveltuin- Reglementswijziging
Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
15. Duurzaam Wijkcontract Stephenson: samenstelling van de wijkcommissie
16. Duurzaam wijkcontract Stephenson : Verwezenlijking van milieueffectenrapport (MER) met betrekking tot de
DWC Stephenson, wijze van gunnen voorwaarden van opdracht - Ter informatie

ALGEMENE ZAKEN
Technisch vastgoedbeheer
17. Algemeen reglement voor de bezetting van gemeentelijke lokalen en terreinen - Wijziging van de
gebruiksovereenkomst-type van de buurtruimtes - Goedkeuring

HUMAN RESOURCES
Personeelsdienst
18. Reglement tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden tot de functie van pedagogisch inspecteur van het
Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs — Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
19. 9 gemeentefonteinen - Vervanging van de regelsystemen en van de defecte uitrustingen - Verhoging van de
uitgave - ter informatie

20. Optrekken van een nieuw gebouw voor de uitbreiding van school Chazal - Studieopdracht - Bijkomende
erelonen - Ter informatie
21. Wijkcontract "Pogge" - Buiten dienst stellen van drie brandstoftanks ten gevolge van de aankoop van het
vroegere benzinestation gelegen Haachtsesteenweg nr. 366 - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de
opdracht van werken - ter informatie
22. Neutralisatie van de asbest aanwezig in verschillende gemeentegebouwen - plaatsingsprocedure en
opdrachtvoorwaarden - ter informatie
Boekhouding, openbare ruimte, vervoer
23. Overeenkomst met de firma Quatra voor de plaatsing van inzamelcontainers en de inzameling van gebruikt
frituurvet en -olie.
Uitrusting
24. 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
25. 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
26. 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
27. Directie Infrastructuur - Dienst Uitrusting - Vastleggen van de financieringswijze van de uitgaven gelinkt aan de
aankoop van diverse leveringen besteld bij de aannemers van de lopende kadercontracten en te boeken op de
buitengewone begroting 2018.
28. Infrastructuur (Gebouwen), Algemene zakken (Beheer van de relatie met de burger) - Aankoop van 3
Smartphones en toebehoren bij Proximus Spearit NV, aannemer van de opdrachtencentrale van GIAL- ter
informatie.
Wijkcontracten
29. Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 6-2 – “Studie huizenblok Jerusalem” - Studieopdracht – Bepaling van
de gunningswijze en de voorwaarden voor de studieopdracht

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
Franstalig Biblioteek
30. Wijzigingsclausule bij de overeenkomst van technische samenwerking tussen Point Culture v.z.w. en de
Gemeente voor het beheer van de “Comptoir Médiathèque”
Erfgoed en Toerisme
31. VZW Maison Autrique : Overeenkomst - Goedkeuring

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
32. Académie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique - Overeenkomst – Goedkeuring
33. RCE - Réseau Coordination Enfance- Overeenkomst – Goedkeuring
PUNT(EN) OPGETEKENT OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
34. Punt van de Heer VERZIN: het vastgoedproject Newton plaatst jamblinne de Meux
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) Philippe Den Haene

(g) Bernard Clerfayt

Adjunct-gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

