
 Gemeentebestuur SCHAARBEEK, 13/11/2018 
 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 21 NOVEMBER 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 22 NOVEMBER 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 21 
november 2018 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 

GEMEENTESECRETARIS 
 Kantoor der vergaderingen 

1. Notulen van de gemeenteraad van 24 oktober 2018 - Goedkeuring 
2. Huldiging van de uittredende gemeenteraadsleden 
3. Voorstel om eretekens toe te kennen aan uittredende Schepenen en Gemeenteraadsleden 

 

FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 
 Inkohieringen 

4. Belasting op commerciële publiciteitsonderstellen zichtbaar vanaf de openbare weg - Dienstjaren 2019 tot 2023 
– Hernieuwing en wijziging 

5. Belasting op de verspreiding van publiciteitsdrukwerken - Dienstjaren 2019 tot 2013 – Hernieuwing en wijziging 
6. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Dienstjaar 2019 - Hernieuwing 
7. Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing - Dienstjaar 2019 

- Hernieuwing 
8. Reglement vaststellend de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies - 

Aanslagjaar 2018 - Hernieuwing 
9. Belasting op de andere dan hoofdverblijven - Dienstjaren 2019 tot 2023 – Hernieuwing en wijziging 

10. Retributiereglement op markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen en andere ambulante activiteiten - 
Dienstjaren 2019 tot 2023 – Hernieuwing en wijziging 

11. Schaarbeekse premie Be Home - Aanslagjaar 2019 - Goedkeuring 
 Begroting 

12. Begroting 2019 - Initiële begroting - Goedkeuring 
 Controle 

13. VZW "Créactions" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
14. VZW Harmonisation Sociale Schaerbeekoise - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
15. CVBA "De Schaarbeekse Haard" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
16. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging 1 van 2018 - Gunstig adviseren 
17. Kerkfabriek Sint Albertus– Begrotingswijziging 1 van 2018 - Gunstig adviseren 
18. Kerkfabriek Sint Albertus – Begroting 2019 - Gunstig adviseren 
19. Kerkfabriek Heilig Familie – Begroting 2019 - Gunstig adviseren 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 
 Programma voor stadspreventie 

20. Strategisch veiligheid- en Preventieplan (SVPP) 2018-2019 - Goedkeuring 
 Stedelijke ontwikkeling 

21. Duurzaam Wijkcontract Stephenson - Aanneming van het ontwerpprogramma - Goedkeuring 
 



ALGEMENE ZAKEN 
 Juridische zaken 

22. Zaak Capron ea t. Gemeente - Verzoekschrift tot tussenkomst bij de Raad van State - Stedenbouwkundige 
schoolvergunning aangevraagd door de gemeente Schaarbeek voor een pand gelegen te Grote Bosstraat 76-80 

23. Ged. t/ R.T.B.F. en V.R.T - Neerlegging van klachten voor niet-eerbiediging van de EU-wetgeving 
 Vastgoedbeheer 

24. Recht om een plaats binnen het Gemeentehuis te bezetten, om er fotocabines voor het maken van 
identiteitsfoto's ten voordele van de bevolking te installeren en uit te baten, verleend aan de N.V. 
PRONTOPHOT bij een overeenkomst gesloten op 9 december 1997 - Verlenging voor een bepaalde duur van 
drie maanden (van 1 januari 2019 tot 31 maart 2019) - Goedkeuring 

 

INFRASTRUCTUUR 
 Uitrusting 

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 - Week 43 - Ter informatie 

26. 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 45 - Ter informatie 

27. 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 46 - Ter informatie 

28. Diverse diensten - Levering, montage en installatie van meubilair, materiaal en huishoudelijke apparaten voor de 
Gemeentebestuur - Aankoop van leveringen bij de aannemers in het kader van de lopende bestelbonopdracht - 
Ter informatie 

29. Gemeentelijk Onderwijs - Instituut Frans Fischer - Levering van computers en keukenmateriaal - Gunning 
overheidsopdracht - Ter informatie 

30. Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van 4 interactieve borden voor het gemeentelijk technisch college 
Frans Fischer bij Defilangues, aannemer van de aankoopcentrale van GIAL - Buitengewone begroting - Ter 
informatie 

31. Infrastructuur -Uitrusting - Aankoop van 10 Gsm en 3 Smartphones bij Proximus Spearit NV, aannemer van de 
opdrachtencentrale van GIAL- ter informatie. 

32. Infrastructuur - Uitrusting - Aankoop van 11 Gsm (Nokia 3310) bij Proximus Spearit NV, aannemer van de 
opdrachtencentrale van GIAL- Ter informatie. 

33. Infrastructuur - Implementatie van een bestek voor aankoop en ontwikkeling van een geïntegreerd 
managementsoftwarepakket (ERP) en ondersteuning bij het selectieproces voor offertes - Gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

34. Bevolking & Burgerlijke Stand - Aankoop van 15 betalingsterminals - Gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

35. Gemeentelijke diensten en Crèches in Schaarbeek VZW - Gezamenlijke opdracht voor een raamovereenkomst 
voor de levering van EHBO uitrusting voor gemeentelijke diensten en de Crèches in Schaarbeek VZW - Keuze 
van de gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 
36. School nr.16, Leopold III-laan 31 - Renovatie en uitbreiding van het bestaande gebouw - Studieopdracht - 

Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
37. Van Ysendyckstraat - Verplaatsing - door de intercommunale Sibelga - van de elektriciteitskast die het "frietkot" 

van stroom voorziet - Ter informatie 
38. Atheneum Fernand Blum, Afdeling Renan - Herinrichting van lokalen - Realisatie van een destructieve 

asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie 
39. Sportterreinen Terdelt en Wahis – Studieopdracht voor de uitwerking van een Masterplan voor beide sites – 

Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht – Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking – Ter informatie 

40. Atheneum Fernand Blum, Afdeling Renan - Herinrichting van lokalen - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van 
de opdracht - Ter informatie 

41. Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Drukkerij - Vervanging van de vier bestaande dakramen - 
Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

42. Sportcentrum Terdelt - Aanleg van twee overdekte Padelterreinen - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de 
opdracht van werken - Ter informatie 

43. Verschillende gemeentegebouwen - Diverse studieopdrachten speciale technieken en HVAC - 
Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

 Wegen 
44. Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

 



BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
45. Overeenkomst voor het ter beschikking stellen aan de gemeente van folklorisch erfgoed van het Syndicat 

d'initiatives/Schaerbeek-la-Dynamique - Toewijzing en inrichting van de lokalen bestemd voor deze objecten - 
Goedkeuring 

 Franstalige cultuur & Cultureel centrum 
46. Schenk een schilderij uit de collectie aan Flanders Field Museum - Ter informatie 

 Nederlandstalig onderwijs 
47. Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek - Huishoudelijk reglement van de schoolraad van GBS De 

Kriek - Goedkeuring 
 Handel - Economie - Tewerkstelling 

48. Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2018 aan de Schaarbeekse Folklore - Goedkeuring 
49. Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2018 aan de verenigingen van de handelaars - Goedkeuring 

 Sport 
50. VZW "Crossing de Schaerbeek Jeunes" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring 
51. VZW "F.C. Kosova" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring 
52. VZW "Flying Rabbits Ultimate Club" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring 
53. VZW "Football Club de Schaerbeek" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring  
54. VZW "Royal Canter Basket" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring 
55. VZW "Royal Canter Basket" PBM - Overeenkomst 2018- Goedkeuring 
56. VZW "Sport Schaerbeekois" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring 
57. VZW "Xtreme Team Parkour" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring 

 Kindertijd & Jeugd 
58. ASBL "Enfants & Compagnie - Overeenkomst 2018 – Goedkeuring 

 
 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

 
David Neuprez 

 

Gemeentesecretaris 

 Bernard Clerfayt 
 

Burgemeester-Voorzitter 
 


