Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 12/06/2018

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 20 JUNI 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 21 JUNI 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 20 juni 2018 niet konden
besproken worden.

OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. One Bru - One Vote - Verzoek van Mevrouw Olivia TEN HORN
2. Permis urbanisme 2018-171-085-000 (Noord Tribune van Crossing) - Verzoek van de heer Bernard TASSIER
GEMEENTESECRETARIS
Vergaderingen
3. Notulen van de gemeenteraad van 30 mei 2018 - Goedkeuring
4. De renovatie van Neptunium - Verzoek aan Beliris om de financiële enveloppe, voorzien voor dit project, te
verhogen - Motie
5. Brulabo cvba - Financiële toestand op 31.12.2017 en activiteitenverslag van 2017 - Ter informatie

FINANCIËN
Boekhouding
6. Beheer van "Giften en Legaten" - Belegging op lange termijn - Goedkeuring
Inkohieringen en reglementen
7. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering
van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies – Aanslagjaar
2019 - Goedkeuring
8. Belasting op de onafgewerkte gebouwen - Dienstjaren 2018 tot 2022 – Wijziging - Goedkeuring
9. Belasting op de niet bebouwde terreinen gelegen aan de openbare weg die voldoende is uitgerust - Dienstjaren
2019 tot 2023 - Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring
Begroting
10. Begroting 2018 - Begrotingswijzigingen 2 (Gewone) en 3 (Buitengewone) - Goedkeuring
Controle en strategie
11. OCMW - Begrotingswijziging N°1 voor het dienstjaar 2018 - Goedkeuring
12. VZW A.S. Schaerbeek - Rekeningen 2016 - Toelage 2017 - Akte nemen
13. ASBL "Oeuvres des Colonies de Schaerbeek" afgekort OCS - Rekeningen 2017 - Akte nemen
14. VZW "Rénovation à Schaerbeek" in het kort RenovaS - Rekeningen 2017 - Akte nemen
15. VZW Crèches de Schaerbeek - Rekeningen 2017 - Akte nemen
16. Kerkfabriek Epifanie - Rekening van 2017 - Gunstig adviseren
17. Kerkfabriek Sint Aleydis - Rekening van 2017- Goedkeuren
18. Kerkfabriek Heilige Familie - Rekening van 2017 - Goedkeuren
19. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila - Rekening van 2017 - Goedkeuren
20. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begrotingswijziging n°1 van 2018 - Gunstig adviseren

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Programma voor stadspreventie
21. VZW "Harmonisation Sociale de Schaerbeek" - Aanhangsel aan de overeenkomst - Goedkeuring
Subsidies en partnerships
22. Wijziging van het Driejaarlijks Investering Programma 2016-2018 - Invoegen van 5 projecten aan de Driejarige
Investeringsdotatie - Goedkeuring
23. Toelage Energie Prestaties van Gebouwen EPB - Overeenkomst met Leefmilieu Brussel - Goedkeuring

Milieuraadgeving
24. Autoloze zondag - 16 september 2018 - Reglement van inwendig bestuur - Goedkeuring
25. Strategische verkeersveiligheidsnota - Goedkeuring
Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
26. Mobiliteitscontract - Hernieuwing 2018 - Sch.022 - Goedkeuring
27. Realisatie van een gemeentelijke Seniorie, Waelhemstraat - Overeenkomst tussen de Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de Gemeente Goedkeuring

ALGEMENE ZAKEN
Juridische Zaken
28. Coöperatieve vereniging van Huurders en bouwondernemers van woningen en familiale woongelegenheden
(genaamd "Coöperatieve Cité Tuin) - Stand van zaken van de vereffening - Toelating tot afsluiting
Technisch vastgoedbeheer
29. Gemeentelijk pand gelegen Josafatstraat 312 - Renovatiehuurcel met Renovassistance - Goedkeuring
30. Pand gelegen Haachtsesteenweg 226 - Verkoop aan Citydev - Wijziging van het prijs - Goedkeuring
31. Conciergeries van de gemeentelijke gebouwen - Standaardovereenkomst voor de bezetting van de conciërges Goedkeuring
32. Park Groen-Koningin - Concessieakte met de vzw Cannelle - Goedkeuring
33. Josafatpark - Weilanden voor paardachtigen - Bezettingsovereenkomst voor het project "Les moutons bruxellois
- Brusselse schapen" - Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
Architectuur en gebouwen
34. OPTIMA, Grote Bosstraat 76-80 - Bouw van de Nederlandstalige school De Kriek en een sporthal en uitbreiding
van de Franstalige school nr. 10
Opdracht van werken - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
35. Project van werken voor de verbouwing van een deel van het Technisch Centrum Rodenbach (TCR) voor wat
betreft de parkeer- en opslagruimten Opdracht van veiligheidscoördinator - Verhoging van de uitgave - Ter informatie
36. Gemeentehuis, trouw- en raadzaal - Voorstudie van de wandtapijten - Opdracht van diensten - Gunningswijze
en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
37. Huis der Kunsten - Renovatie van de stookkamer - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie
38. Dupontstraat 58 - Renovatie van het gewelfde dak van de Sporthal - Gunningswijze en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
39. Josafatpark, Crossing - Optrekken van een gebouw voor uitrustingen van collectief belang op de plaats van de
vroegere noord-tribune - Opdracht van werken - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Goedkeuring
40. Site Eenens/Voltaire - Bouw van een passief gebouw omvattende een crèche (Altaïr) met 48 bedden en een
uitbreiding van het Frans Fischer Instituut - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht Goedkeuring
Wegen
41. Heraanleg van de Rubens- en de Vondelstraat - Plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Goedkeuring
Uitrusting
42. 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
43. 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
44. 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
45. Financiën en procesbeheersing - Aankoop en ontwikkeling van een elektronisch betalingssysteem als onderdeel
van de e-administratie - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
46. Openbare Netheid Groene Ruimten- Aankoop en plaatsing van speelmodules in Terdelt - Gunningswijze en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
47. Informatica - Aankoop van leveringen bij de aannemers van de opdrachtencentrale van het Centrum voor
Informatica voor het Brusselse Gewest voor het jaar 2018 (CIBG) - Buitengewone begroting - Ter informatie
48. Dienst Informatica - Verplaatsing van de rack van school 10 bij een aannemer van de opdrachtencentrale van
het CIBG (Fabricom) - Ter informatie

GEWONE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
49. Politiereglement van toepassing tot het einde van de stemverrichtingen van 2018 - Goedkeuring
SPECIFIEKE DIENSTEN VOOR DE BEVOLKING
50. Overeenkomst tussen de gemeente en de vereniging BME - Goedkeuring
51. Toekennen van subsidies aan ouderverenigingen van Schaarbeekse basisscholen voor het jaar 2018 Goedkeuring
52. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2018 - Goedkeuring
53. Toekennen van subsidies aan de Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het werkjaar 2018 - Goedkeuring
54. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socio-culturele verenigingen voor het werkjaar 2018 Goedkeuring
55. Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2018 - Goedkeuring
Sport
56. Vzw "EDJ - F.C. Crossing de Schaerbeek" - Uitzonderlijk subsidie 2017 - Jaarlijkse overeenkomst - Goedkeuring
57. Subsidies aan de sportclubs voor het jaar 2018 - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
Jeugd
58. Subsidies voor verenigingen die omgaan met jongeren van 12 tot 18 jaar - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
59. Subsidies voor verenigingen die omgaan met jongeren van 12 tot 18 jaar - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
Kindsheid
60. Subsidies aan de verenigingen die werken met de Kinderen - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
61. Subsidies aan de verenigingen die werken met kleine kinderen - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
Nederlandstalig Onderwijs
62. Nederlandstalig Gemeentelijk onderwijs - Schoolreglement en infobrochure van GBS De Kriek - Goedkeuring
GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Begroting / Logistiek / Controle
63. School 1 - Vervanging van een koelkast voor de collectieve keuken van de school 1 bij hoogdringendheid (art
249 NGW) - Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Ter informatie
64. School 16 - Vervanging van een koelkast voor de collectieve keuken van de school 16 bij hoogdringendheid (art
249 NGW) - Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Ter informatie

AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN (MOTIE)
65. Voor een betere luchtkwaliteit in de scholen gelegen op het grondgebied van Schaarbeek (Motie van Mevrouw
Bernadette VRIAMONT)

MONDELINGE VRAGEN
66. Het welzijn, op het werk, van de ambtenaren (Vraag van de heer Georges VERZIN)
67. Het eventueel verminderd aanbod van bussen te Plasky (Vraag van de heer Thomas ERALY)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez

(g) Bernard Clerfayt

Gemeentesecretaris

Burgemeester-Voorzitter

