Gemeentebestuur

SCHAARBEEK, 04/09/2018

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 12 SEPTEMBER 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 13 SEPTEMBER 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 12
september 2018 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. De metro Noord en het metrostation Riga - Vraag van de heer Michel Walravens
2. Burgerlijk Handvest van openbare netheid - Vraag van de heer Jacques Bouché
3. De financiële steun van de gemeente Schaarbeek voor de opening van nieuwe medische Huizen met Forfaitair
bedrag - Verzoek van Mevrouw Joëlle Crema
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
4. Notulen van de gemeenteraad van 20 juni 2018 - Goedkeuring
BESLOTEN VERGADERING

HUMAN RESOURCES
Tuchtzaken
5. Verslag ten laste van de heer E.R., technisch adjunct in vaste dienst - Verhoor
OPENBARE VERGADERING

GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
6. Vervanging van de heer Youssef ABSLIMOU-OUADRASSI , gemeenteraadslid - Akteneming - Aanstelling van
de heer Abderrahman DMAM
7. Brulocalis, Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel - Activiteitenverslag 2017 - Ter informatie.
8. CPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné) - Jaarverslag
2017 - Ter informatie
Procesbeheer
9. Interne contrôle - Uitvoering van de interne controle en het procesbeheer binnen het gemeentebestuur van
Schaarbeek - Voortgang van de projecten.

FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Contrôle
OCMW - Begrotingswijziging N°2 voor het dienstjaar 2018 - Goedkeuring
Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening van 2017 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Sint Maria - Rekening 2017 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Jan & Niklaas - Rekening van 2017 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker - Rekening van 2017 - Gunstig adviseren
VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2017 - Akte nemen
Kerkfabriek Sint Elisabeth – Begrotingswijziging 1 van 2018 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Epifanie – Begroting van 2019 - Gunstig adviseren
Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting 2019 - Gunstig adviseren
VZW Schaerbeek information - Rekeningen 2017 - Akte nemen

20.
21.
22.
23.

VZW Les Amis de la Maison des Arts de Schaerbeek afgekort AMAS - Rekeningen 2017 - Akte nemen
VZW Jeunes Schaerbeekois au Travail - Rekeningen 2017 - Akte nemen
VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2017 - Akte nemen
VZW Pro Velo - Instituut voor onderzoek en promotie van de fiets afgekort Pro Velo - Rekeningen 2017 - Akte
nemen
24. VZW "Centre des Ressources humaines" afgekort in CRHu - Rekeningen 2017 - Akte nemen
25. VZW "A vos côtés 1030" - Rekeningen 2017 - Akte nemen
26. VZW "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Jaarlijkse overeenkomst 2018 - Goedkeuring

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Mobiliteit
27. Subsidie Verkeersveiligheid 2018 van Brussel Mobiliteit - Overeenkomst - Goedkeuring
28. Subsidie fiets box - Overeenkomst met Brussel Mobiliteit - Goedkeuring
29. Subsidie begeleide fietsers- en voetgangersrijen - Overeenkomst met Brussel Mobiliteit - Goedkeuring

ALGEMENE ZAKEN
Juridische zaken
30. 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 Aarschotstraat, 216
31. Ged. Brussels Hoofdstedelijk Gewest (eis.) tegen Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van
Mobiliteit (verw.) - Vordering tot staking op basis van de wet van 12 januari 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, tegen de Belgische Staat - Verzoek tot vrijwillige
tussenkomst in name van de Gemeente Schaarbeek - Goedkeuring
Vastgoedbeheer
32. Gemeentelijk pand gelegen Jerusalemstraat 46 - Uitbreiding van de bezetting van de vzw Maison de l'Emploi
(70 m²) - Aanhangsel aan de bezettingsovereenkomst - Goedkeuring
33. Bezettingsovereenkomst Gemeente Schaerbeek/CityDev voor het pand gelegen Haachtsesteenweg 226 Goedkeuring
34. Gemeentelijke gebouw gelegen Haachtsesteenweg, 298/300 - Bezetting ten kosteloze titel van een lokaal
(gelijksvloer) door VZW « Het Cultureel Centrum van Schaarbeek » - Bezettingsovereenkomst - Goedkeuring
35. Complex François Bossaertsstraat, 56-62 - Openbare verkoop van 3 gemeentelijke parkeerplaatsen - Bestek Goedkeuring
36. Duurzaam wijkcontract "Pogge" - Onderhandse aankoop voor openbaar nut van het pand gelegen
Haachtsesteenweg, 294-296 - Goedkeuring
37. Duurzame wijkcontract "Vooruitgang-Koningin" - Gemeentelijke pand gelegen Jollystraat, 170-172 Goedkeuring
38. Verkoop van een deel van het onderste deel om redenen van openbaar nut voor het gebouw 116-118
Rogierlaan - 192 Wijnheuvelenstraat - Goedkeuring
39. Josafatpark - Aanhangsel aan de concessieackte van La Laiterie - Opslag van materiaal in de kelder van het
musiekkiosk - Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
40. Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 25 - Ter informatie
41. Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 26 - Ter informatie
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 - Week 27 - 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 - Week 28 - 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 - Week 29- Ter informatie
45. Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 31 - Ter informatie
46. Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 34 - ter informatie

47. Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 35 - Ter informatie
48. Aankoop van diverse leveringen en/of diensten die beantwoorden aan de behoeften van de diensten Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Week 36 - Ter informatie
49. Stedenbouw - Aansluiting bij de opdrachtencentrale van Leefmilieu Brussel voor de levering van apparaten voor
de weergave en registratie van geluidsniveaus - Goedkeuring
50. Infrastructuur -Uitrusting Aankoop van 2 Smartphones Crosscall CAT bij Proximus Spearit NV, aannemer van de
opdrachtencentrale van GIAL- Ter informatie.
51. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van materiaal en installatie van speeltuigen voor de scholen Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
52. ON&GR (beheer van het wagenpark) - Aankoop van een mechanische veegmachine - Keuze van de
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
53. ON&GR (beheer van het wagenpark) - Aankoop van twee busjes en vijf pick-ups- Keuze van de gunningswijze
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
54. Onthaal-Verzending dienst - Aankoop van een automatische briefopener - Gunningswijze en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
55. Informatica - Aankoop van bedradingsmateriaal voor de informaticazalen van de TCR en het Gemeentehuis Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
56. Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van IT materiaal voor de Nederlandstalige scholen Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
57. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van 30 fietsen voor het Fernand Blum atheneum - Gunningswijze
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
58. Infrastructuur, Wegen - Aankoop en plaatsing van verticale verkeerssignalisatie - Gunningswijze en vaststelling
van de opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
Gebouwen
59. Gemeentegebouw gelegen Diamantlaan 23 - Behandeling tegen Antrodia (zwam) - Opdracht van beperkte
waarde - Ter informatie
60. Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Inrichting van het onthaal en van kantoorruimtes op de 3de en 4de
verdieping - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
61. Verschillende gemeentegebouwen - Implementatie van de regeling en het GTB (gecentraliseerd technisch
beheer van de verwarming) - Gunningswijze, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
62. Diverse gemeentelijke huurappartementen - Opdracht voor de realisatie van EPB-certificaten - Opdracht van
beperkte waarde - Ter informatie
63. Ruimte Vogler, Voglerstraat 38 - Crossingstadion, sporthal - Algemeen Stemrechtlaan - Plaatsing van
geluidsabsorberende materialen - Opdracht van werken - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht
- Ter informatie
64. Uitbreiding van het Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling tuinbouw), Gallaitstraat 94 - Plaatsingsprocedure
en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
65. Uitbreiding van het Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling tuinbouw), Gallaitstraat 94 - Realisatie van een
destructieve asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie
66. Gemeentehuis - Vervanging van de klimaatregeling van het serverlokaal (verdieping -1) - Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
67. Jobhuis, Jerusalemstraat 46 - Vervanging van de ramen - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht
- Ter informatie
68. Woonkern 233 Josafatstraat - Vervanging van de automatische deuren van de ingangssassen van het ONEcentrum enerzijds en van de crèche "Planète Bleue" anderzijds - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de
opdracht van werken - Ter informatie
69. Verschillende gemeentegebouwen - Vervanging van de individuele gasstookketels met productie van sanitair
warm water - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
70. Gemeenschappelijke eigendom Residentie Noord - Solvayplein 2 - lokalen van de gemeente - Plaatsing van een
calorimeter - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
71. Verschillende gemeentegebouwen - Diverse studieopdrachten speciale technieken en HVAC Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
72. Markt Daillyplein - Vervanging van de elektriciteitskast bestemd voor de marktkramers en voor festiviteiten Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
73. Gevelrenovatie School 3, Lefrancqstraat 13 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
74. Seniorie Brems (appartementen OF, 1J, 1K, 1G, 2L en 5P) - Vervanging van de bestaande badkuip door een
douche - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
75. Stadion Wahis - Herstellingswerken ten gevolge van een schadegeval (breuk in de waterleiding) Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie

Wegen
76. Heraanleg van de Blauweregenlaan - Plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht
- Goedkeuring

BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
77. Contract-programma 2018-2022 van het Cultureel Centrum van Schaarbeek - Goedkeuring
Franstalige activiteiten
78. Aanvraag voor een uitzonderlijke subsidie van de vzw Théâtre Océan Nord - Ontwerp van een jaarlijkse
overeenkomst - Goedkeuring
Franstalige cultuur & Cultureel centrum
79. Donatie van de kunstenaar Isabelle Detournay - Goedkeuring
Nederlandstalig onderwijs
80. Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek - Arbeidsreglement van het gesubsidieerd personeel van GBS
De Kriek - Goedkeuring
81. Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Samenwerkingsplatform lerarenplatform
Scholengemeenschap Groot-Bos-Aan-Zee
Handel - Economie - Tewerkstelling
82. VZW "Agence locale pour l'emploi de Schaerbeek" - Jaarlijkse overeenkomst 2018 - Goedkeuren
Kindetijd & jeugd
83. VZW Ludocontact - Overeenkomst 2018 – Goedkeuring

FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Begroting - infrastructuur - logistiek
84. 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
Onderwijzend personeel
85. ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" van
Schaarbeek - Nederlandse lessen voor de ambtenaren - Schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring
86. ONDERWIJS VAN SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" van Schaarbeek Dienst Scholenonthaal - Bijscholing van personeel - Schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring

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

MONDELINGE VRAGEN
88. De uitvoering van het actieplan verkeersveiligheid (Vraag van de heer Arnaud Verstraete) .
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

David Neuprez
Gemeentesecretaris

Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter

