
GemeentebestuurSCHAARBEEK, 17/04/2018 
 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 25 APRIL 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 26 APRIL 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 25 april 2018 niet konden 
besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS  
 Vergaderingen 

1. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
2. Ontslag van Mevr GÜLES uit haar functies van gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek der geloofsbrieven 

en aanstelling van Mevr MALAMBA KIFAYA 
3. Vervanging van Mvw GÜLES in haar mandaten  
4. SIBELGAS/IBE/IBG - Intrekking en bijzonder mandaat toegekend aan de buitengewone algemene vergadering 

 

FINANCIËN  
 Inkohieringen en reglementen 

5. Schaarbeekse premie Be Home - Dienstjaar 2018 
 Controle en strategie 

6. VZW "Cercle de tennis de table Royal Alpa" : Uitzonderlijke subsidie 2017 en rekeningen 2015/2016 - akte 
nemen 

7. VZW "FAPEO" - rekeningen 2016 - akte nemen 
8. VZW "Œuvre des Colonies Scolaire" s- Aanhangsel bij de overeenkomst van 1 januari 2017 – Goedkeuring 
9. VZW Bibla Lire en Classe - Rekeningen 2017 - Akte nemen 

10. VZW Pro vélo - Overeenkomst – Goedkeuring 
11. VZW Crossing Schaerbeek "Jeunes" - rekeningen 2016 - Toelage 2017 - akte nemen 
12. Kerkfabriek Verenigde Anglicaanse Holy Trinity: Rekening van 2016 - Gunstig adviseren 
13. Kerkfabriek Verenigde Anglicaanse Holy Trinity: Rekening van 2017 - Gunstig adviseren 
14. Kerkfabriek Sint Albertus – Begrotingswijziging 1 van 2018 - Gunstig adviseren 
15. Kerkfabriek Sint Servaas: Rekening van 2017 - Gunstig adviseren 
16. Kerkfabriek Sint Elisabeth: Rekening van 2017 - Goedkeuren 
17. VZW Racing Club Schaerbeek - rekeningen 2016 - Toelage 2017 - akte nemen 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Subsidies en partnerships 

18. Goedkeuring van de bijwerking van het project " Heraanleg van de voetpaden : Rubensstraat en Vondelstraat 
(tussen de Rubensstraat en de Florisstraat)", opgenomen in het driejaarlijkse investeringsprogramma (DIP) 
2016-2018 van de gemeente Schaarbeek 

 Milieuraadgeving 
19. Overeenkomst terbeschikkingstelling van de gebouwen van het Balsaminetheater - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Juridische Zaken 

20. Geding t/ het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Verzoek tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen het 
Besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd heeft, in 
beroep, voor een gebouw gelegen in de Groenstraat, 124 

 Administratieve politie 
21. Voorstelling van het project ILHO (Investigation Logement – Huisvesting Onderzoek) 

 Technisch vastgoedbeheer 
22. Pand gelegen Daillylaan, 134 - Renovatiehuurcel met de vzw Renovassistance 
23. Concessie van de uitbating van de “bollewinkel” gelegen in het park Josafat te 1030 Schaarbeek – Verlenging 

tot 31 december 2018 - Goedkeuring 
24. Concessie van de uitbating van de "bollewinkel" gelegen in het park Josafat te 1030 Schaarbeek - Nieuwe 



aanvraag tot indiening van een ontwerp om een concessiehouder aan te duiden op 1 januari 2019 - Bestek - 
Goedkeuring 

25. Stedelijk renovatiecontract Brabant-Noord-St Lazare - Pand gelegen Rogierstraat, 126-128 - Verwerving om 
openbaar belang 

26. Duurzaam wijkcontract "Pogge" - Verwerving ten algemenen nutte van het pand gelegen Haachstesteenweg, 
298-300 

27. Van Ysendijckplein - Concessieovereenkomst van een standplaats voor een foodtruck met de BVBA Li P'tit 
Bébère - Goedkeuring 

28. Revitalisatie van de Sites Van Oost, Capronnier en Voltaire - Heffing van de verkoopsoptie, voor de Site 
Capronnier (artikel 23, § 2, van het bijzonder lastenboek van de overheidsopdracht m.b.t. de revitalisatie van de 
Sites Van Oost, Capronnier en Voltaire) 

29. Rubensstraat, 95 - Overeenkomst met de vzw Entrakt - Stategische nota 2.0- Goedkeuring 
 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

30. Gemeentegebouw gelegen Diamantlaan 23 - Behandeling tegen houtzwam - Opdracht van beperkte waarde - 
Ter informatie 

31. School 1 - Vervanging van een netwerk gecorrodeerde verwarmingsbuizen in de ventilatiespouwen - 
Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter goedkeuring 

32. Sint-Suzannakerk - Restauratie van de daken, gevels en glasramen - Meerwerken : restauratie van de 
beschermde constructies in de omgeving - Ter informatie 

33. Buurthuis gelegen Haachtsesteenweg 535 - Verwijdering van panelen bedekt met glasvezel (aanwezigheid van 
asbest) - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie 

34. Huis van de Burgers, Gaucheretplein 20 - Vervanging van vier ramen - Opdracht van beperkte waarde - Ter 
informatie 

35. Opdracht van Veiligheids- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke bouwplaatsen voor werken aan 
gebouwen en wegen - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

36. Gemeentelijk stadion 'Crossing' en Jeugdpark. - Overeenkomst tussen de gemeente en JST voor het onderhoud 
van de groene ruimtes. - Aanhangsel bij de overeenkomst voor een verlenging met 6 maanden 

 Uitrusting 
37. 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 
38. 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 
39. Informatica - Aankoop van projector kabels en HDMI scherm voor de dienst informatica en van 3 computers voor 

de drukkerij bij een aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG- ter informatie 
40. Informatica - Verschillende bestellingen bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG : 

vezel en UTP kabels, 2 laptops en toebehoren voor het departement informatica, 5 vaste computers en 10 USB 
HUB voor het departement bevolking, 2 computers voor de Nederlandstalige bibliotheek, 1 laptop voor de dienst 
Procesbeheer en 1 mobiele projector voor de PvS- ter informatie 

41. Informatica - Upgrade van de lijn van de externe locaties van 100 MB tot 1000 MB bij Irisnet, aannemer van de 
opdrachtencentrale van het CIBG - ter informatie 

42. Dienst Processenbeheer - Overheidsopdracht voor diensten met het oog op onderhoud , bijstand en 
ontwikkeling op het framework APPY - Keuze van de procedure en vaststelling van de voorwaarden van de 
overheidsopdracht - ter goedkeuring 

 Stedenbouw 
43. Eugène Demolderlaan, 110 – stedenbouwkundige vergunning / BEROEP : in een opbrengstgebouw met 9 

woningen, bouwen van een bijgebouw op twee niveaus in de koer om een 10de woning (studio) in te reichten 
44. Koninklijke St-Mariastraat 034 – stedenbouwkundige vergunning / BEROEP : in een gebouw met drie woningen, 

wijzigen van de bestemming van de woning op het gelijkvloers in handel HoReCa met consumptie ter plaatse en 
bouwen van een bijgebouw op het gelijkvloers 

 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING  
 Sport 

45. Jaarlijkse overeenkomst tussen de Gemeente en de VZW Sports Schaerbeekois - Goedkeuring 
 Economie – Arbeidsbemiddeling 

46. Partnerovereenkomst-voorstel tussen de Gemeente Schaarbeek en Backstage Brussels scrl 
 Nederlandstalig Biblioteek 

47. Dienst Nederlandstalige Bibliotheek - aanpassing van het gebruikersreglement 
 



PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
  

48. Punt ingeschreven op vraag van dhr Axel BERNARD, gemeenteraadslid - De situatie van de onveiligheid op de 
weg van het Liedtsplein 

 
 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
 

Gemeentesecretaris 

 

(g) Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester-Voorzitter 

 
 


