
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 16/10/2018 
 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 24 OKTOBER 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 25 OKTOBER 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 24 oktober 
2018 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De vervanging van de berken (ziek of reeds omgehakt) in de Fortinlaan door een andere niet allergene soort - 

Verzoek van Mevrouw Claire Massart 
2. De Royal tennis Club Lambermont - Verzoek van de heer Jack Chibli 
3. De overlast veroorzaakt door het handelscentrum gelegen Genevestraat 512 - Verzoek van Mevrouw Myriam 

Bossuroy 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Kantoor der vergaderingen 

4. Notulen van de gemeenteraad van 12 september 2018 - Goedkeuring 
5. Sibelga scrl - Jaarverslag 2017 - Rekeningen en Bestuur 2017 

 

FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 
 Contrôle 

6. OCMW - Begrotingswijziging N°3 voor het dienstjaar 2018 - Goedkeuring 
 Begroting 

7. Begroting 2018 - Begrotingswijzigingen 4 (Gewone) en 5 (Buitengewone) - Goedkeuring 
 Contrôle 

8. OMCW - Overeenkomst tussen de Gemeente en het Gewest met betrekking tot de toekenning van een subsidie 
aan de gemeenten in de context van bijzondere subsidies - Goedkeuring 

9. OMCW - Overeenkomst tussen de Gemeente en het Gewest met betrekking tot de toekenning van een subsidie 
aan de gemeenten in de context van een bijzondere betoelaging in toepassing van de ordonnantie van 13 
februari 2003 - Goedkeuring 

10. VZW Maison de la Laïcité - Jaarlijkse overeenkomst 2018 - Goedkeuring  
11. VZW Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek - Jaarlijkse overeenkomst 2018 - Goedkeuring  
12. VZW Society Against Violent Extremism Belgium - Rekeningen 2016 - Akte nemen 
13. VZW Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
14. VZW VIA - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
15. VZW Agence Locale pour l'Emploi de Schaerbeek - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
16. VZW La Gerbe - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
17. VZW Travail de Rue à Schaerbeek afgekort TRS - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
18. VZW Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
19. VZW Syndicat d'Initiative de Schaerbeek afgekort SIS - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
20. VZW Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
21. Kerkfabriek Verenigde Anglicaanse Holy Trinity - Rekening van 2015 - Gunstig adviseren 
22. Verenigde Anglicaanse Kerk Holy Trinity (Elsene) - Begroting 2017- Gunstig adviseren 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 
 Mobiliteit 

23. Subsidie PAVE - Overeenkomst met Brussel Mobiliteit - Goedkeuring 
 Huisvesting 

24. Medewerking Gemeente - Vzw Biloba - Overeenkomst 2018 – Goedkeuring 
25. Jaarlijks overeenkomst 2018 - Medewerking en subsidies aan de vzw ASIS - Goedkeuring 

 



ALGEMENE ZAKEN 
 Juridische zaken 

26. Wet dd. 30.03.2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als 
nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele 
responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot 
aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de 
financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot 
bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen - 
Aanstelling van een advocaat - Verzoekschrift tot nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof 

 Bestursgeschillen 
27. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de gemeente Schaarbeek met 

betrekking tot een bemiddelingsprocedure in het kader van het overlastbeleid - Goedkeuring 
 Vastgoedbeheer 

28. Conciergeries van de gemeentelijke gebouwen - standaardovereenkomst voor de bezetting van dienstwoning - 
Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR 
 Uitrusting 

29. 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 38 - Ter informatie 

30. 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 39 - Ter informatie 

31. 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 40 - Ter informatie 

32. 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 41 - Ter informatie 

33. Openbare netheid en Groene ruimten - Aansluiting bij de aankoopcentrale van Brussel Mobiliteit voor de 
levering van chemische smeltmiddelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ter goedkeuring 

34. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van 19 interactieve witte borden bij Defilangues, aannemer van de 
aankoopcentrale van GIAL- Ter informatie 

35. Infrastructuur - Uitrusting - Aankoop van 10 Smartphones Samsung J5 2017 bij Proximus Spearit NV, aannemer 
van de opdrachtencentrale van GIAL- Ter informatie. 

36. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Opdracht voor leveringen voor de aanpassing en uitrusting van de nieuwe 
gymzalen en psychomotoriekzalen - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter 
informatie 

37. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van industriële keukenapparatuur voor de scholen - Gunningswijze 
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

38. ON&GR (beheer van het wagenpark) - Aankoop van een afvalpers - Gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

39. ON&GR (beheer van het wagenpark) - Aankoop van drie 100% elektrische bestelwagens - Gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

40. Dienst Wegen - Aankoop van stadsmeubilair - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

41. Diensten speciale technieken, gebouwen, wegen, Kerkhof, garage en sport - Aankoop van gereedschap - 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

42. Burgerleven - Realisatie van een onderzoek naar de activiteiten die worden aangeboden aan jongeren en 
senioren in Schaarbeek- Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 
43. TCR - Herinrichting van de kantoorruimtes op de 5de en 6de verdieping - Studieopdracht - Ter informatie 
44. Diverse gemeentelijke gebouwen - Opdracht voor de realisatie van tertiaire EPB-certificaten - Opdracht van 

beperkte waarde - Ter informatie 
45. Frans Fischer Instituut Eenens - Plaatsing van een waterstofperoxide-dosereerpomp op de installatie voor 

sanitair warm water - Ter informatie 
46. Pergola van het Josafatpark - Aansluiting op een brandkraan en bijbehorende grondwerken – Ter informatie 
47. Verschillende gemeentegebouwen - Opdracht voor de realisatie van tertiaire EPB-certificaten - Verhoging van 

de uitgave - Ter informatie 
48. Josafatpark, Crossing - Optrekken van een gebouw voor uitrustingen van collectief belang op de plaats van de 

vroegere noord-tribune - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 



 
49. Neutralisatie van de asbest aanwezig in verschillende gemeentegebouwen - Verhoging van de uitgave - Ter 

informatie 
50. Gemeentegebouw gelegen Diamantlaan 23 - Behandeling tegen Antrodia (zwam) - Verhoging van de uitgave - 

Ter informatie 
51. Verscheidene gemeentegebouwen - Plaatsing van slimme tussenmeters voor koud water en gas - 

Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
52. Huis der Kunsten, gelegen Haachtsesteenweg 147 - Studie voorafgaand aan de restauratie - Opdracht van 

diensten - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
53. TCR, Pergola en kiosk van het Josafatpark - Beveiliging van de gemeentelijke sites met bewakingscamera's - 

Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
54. Beveiliging van de buurtruimtes - Navez 43, Van Dijck 47 en Rasquinet (Josafatstraat 109) - 

Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
 Wegen 

55. Horizontale signalisatie - Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten en met wegenverf - 
Bijkomende werken - verhoging van de uitgave - Ter informatie 

 

BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
56. BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) - Gemeentelijk Charter 2018-2024 - De ondernemingen 

temidden van de plaatselijke ontwikkeling - Goedkeuring 
 Franstalige bibliotheken 

57. Wijzigingsclausule aan de overeenkomst van technische samenwerking tussen Point Culture v.z.w. en de 
Gemeente voor het beheer van de “comptoir médiathèque” - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring 

 Handel - Economie - Tewerkstelling 
58. Kapitaalverhoging van M-Brussels Village - Goedkeuring 

 Kindetijd & jeugd 
59. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Overeenkomst 2018 – Goedkeuring 
60. Vzw "Créactions" - Overeenkomst 2018 – Goedkeuring 

 Senioren 
61. VZW "Pater Baudry" - Overeenkomst - Goedkeuring 

 

FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
62. Netwerk Coördinatie Kinderjaren (NCK) - Activiteitenverslag 2017 - Ter informatie 

 Begroting - infrastructuur - logistiek 
63. Centrum voor gespecialiseerde technologiën van het Instituut Frans Fischer - Overeenkomst tussen de 

gemeente en de Federatie Wallonië Brussel - Goedkeuring. 
64. School 10 - Vervanging van een koelkast voor de collectieve keuken van de school 10 bij hoogdringendheid (art 

249 NGW) - Overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Ter informatie 
 Onderwijzend personeel 

65. ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" - Nederlandse 
lessen van hoger niveau voor de ambtenaren - Schooljaar 2018-2019 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 


