
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 22/05/2018 
 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 30 MEI 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 31 MEI 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 30 mei 2018 niet konden 
besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS 
1. Overlijden van de zangeres Maurane - Herbenaming van de plaats gelegen in het midden van de Jacques 

Rayéstraat in Mauranesquare. 
2. Overhandigen van getuigschrift van Laureaat van de Arbeid aan een schaarbeekse burger. 
3. Inhuldiging van het Lyceum Emile Max in het kader van zijn eeuwfeest 

 Vergaderingen 
4. Notulen van de vorige gemeenteraad - Goedkeuring 
5. Intercommunale VIVAQUA - Buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van VIVAQUA van 7 juni 2018 - 

Wijziging van de statuten van VIVAQUA - Mandaat. 
 

FINANCIËN  
 Boekhouding 

7. Jaarrekeningen 2017 - Voorlopige vaststelling 
 Begroting 

6. Begroting 2017 - Afsluitende begrotingswijzigingen (BW 6/2017 Gewone- BW 7/2017 Buitengewone) 
 Controle en strategie 

8. VZW Explore Brussels - rekeningen 2017 - akte nemen 
9. OCMW - Rekeningen 2017 - Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING  
 Programma voor stadspreventie 

10. Programma Sociale Cohesie - Wijzigingsvoorstel nr 2 aan het Gemeentecontract n°2 2016-2020 
 Subsidies en partnerships 

11. 
 
 

12. 

Duurzaam Wijkcontract Pogge - artistieke interventies op de Haechtsesteenweg (3.8). Subsidie van de 
Federatie Wallonie-Bruxelles voor de Griotte en Platanen school, locaties van de Athénée Verwée. Goedkeuring 
van de overeenkomst. 
Wereldkampioenschap football van 14 juni tot 15 juli 2018 : Politieordonnantie betreffende de uitzending van de 
matches op groot scherm. 

 

ALGEMENE ZAKEN  
 Administratieve politie 

13. Politiereglement betreffende de sluitingsuren van slijterijen/Verandering van het politiereglement 
 Technisch vastgoedbeheer 

14. Duurzaam Wijkcontract "Pogge" - Gemeentelijk pand gelegen Haechtsesteenweg 366 - Garage - 
Bezettingsovereenkomst met de vereniging "Studio 1 bis projet Smart" - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR  
 Architectuur en gebouwen 

15. 9 gemeentefonteinen - Vervanging van de regelsystemen en van de defecte uitrustingen - Verhoging van de 
uitgave - ter goedkeuring 

16. Verschillende gemeentegebouwen : renovatiewerkzaamheden (raamovereenkomst) - Gunningswijze en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 



 
17. School 4/8 - Versterking elektriciteitsmeter - goedkeuring 
18. Gemeentehuis - Herstelling lift 124341: vervanging van de frequentieregeling : plaatsingsprocedure en 

voorwaarden van de opdracht - ter informatie 
19. Project van werken van verbouwing van een deel van het Technisch Centrum Rodenbach (TCR) wat betreft de 

parkeer- en opslagruimten - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Opdracht van Veiligheids- 
en gezondheidscoördinator - Ter informatie 

20. Identieke restauratie van de verschillende rotspartijen in het Josafatpark - Overheidsopdracht van beperkte 
waarde - ter informatie 

 Wegen 
21. Horizontale signalisatie - Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten met wegverf - 

Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de overeenkomst - ter informatie 
22. Gemeentelijke ondersteuning voor de plaatsing van mozaïektegels – Reglement validatie 

 Uitrusting 
23. 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 
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. Informatica - Verschillende bestellingen bij een aannemer van de opdrachtencentrale Stad Brugge (RealDolmen) 

en bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG - Ter informatie 
27. Informatica - Verschillende bestellingen bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG : 2 

laptops en toebehoren voor de diensten Franstalige bibliotheken en Franstalige cultuur, 1 projector voor de 
dienst Franstalige bibliotheken, 1 computer voor de dienst vervoer en 1 computer voor de dienst stadswachten- 
Ter informatie 

28. Informatica - Verschillende bestellingen bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG : 
47 schermen, 4 laptops en 2 externe CD/DVD speler-schrijvers - Ter informatie 

29. Openbare Netheid Groene Ruimten- Vervanging van de begane grond van de speeltuin Fond de vallée in het 
Josaphat Park- Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - ter informatie 

30. ON&GR (beheer van het wagenpark) - Aankoop van vijf benzinewagens - Gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - ter informatie 

31. Informatica dienst - Aankoop van “Thin client” computers - Aankoop van aanvullende leveringen bij de 
leverancier van de oorspronkelijke opdracht - Ter in kennis stelling 

32. Stedenbouw/Milieu - Overheidsopdracht voor diensten met digitalisering van de archieven - Opheffing van de 
eerste voorwaardelijke gedeelte - Ter informatie 

 Wijkcontracten 
33. Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Herinrichting van het Rasquinetpark - Studieopdracht / Aanhangsel bij de 

overeenkomst – Supplement erelonen. 
 

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
34. Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 - Vaststelling van het presentiegeld van de leden van de 

stembureaus. 
 

SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING 
35. Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van ontwikkelingscoöperatie en de internationale solidariteit 
36. Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van famillie/handicap 

 solidariteit 
37. Toekenning van het Handycity label afgegeven door ASPH vzw 

 Huis van de vrouwen 
38. Overeenkomst tussen de vzw Femmes de droit - Droit des femmes vertegenwoordigd door Mevrouw Ben Jattou 

en de Gemeente Schaarbeek 
39. Overeenkomst tussen de vzw Maison Médicale Neptune, de vzw Baobab ,de Rézo Santé 1030 Petite Enfance 

en Parentalité, en de Gemeente Schaarbeek; 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 
40. 

 
41. 

Motie van het College betreffende de overlast van het luchtverkeer in het algemeen, de uitwerking van een 
cartografie van de overvluchten en de wijzigingen van de pistes in het bijzonder 
Motie  : Schaarbeek, een gastvrije gemeente 

42. Motie : Invoering van een nieuwe NOCTIS lijn in Schaarbeek 



 
43. Punt ingeschreven op vraag van dhr Axel BERNARD, gemeenteraadslid - De situatie van de onveiligheid op de 

weg  van de Liedtsplein 
44. Punt ingeschreven op vraag van dhr Axel Bernard, gemeenteraadslid - Veroordeling van de telecomoperator 

Orange voor de weigering van de plaatsing van antennes van de telefoon. 
 

 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) Philippe Den Haene 
 

Adjunct-gemeentesecretaris 

 

(g) Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester-Voorzitter 

 


