SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
6 décembre 2018
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 MAANDAG 17 DECEMBER 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 DINSDAG 18 DECEMBER 2018 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op
17 december 2018 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
1. Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Verkiezing van de leden
2. Politieraad - Verkiezing van de leden
Kantoor der vergaderingen
3. Programma van het gemeentelijk mandaat 2018-2024 van de nieuwe meerderheid - Voorstelling en
debat
4. Ordonnantie van 14/12/2017 - Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen - Algemeen reglement - Goedkeuring
5. Commissies van de gemeenteraad - Samenstelling en aanduiding - Ter informatie
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Controle
6. OCMW - Begrotingswijziging N°4 voor het dienstjaar 2018 - Goedkeuring
7. OCMW - Budget 2019 - Voorlopige twaalfden voor de maanden januari, februari, maart, april en mei
2019 - Goedkeuring
8. Verhoging van de kas voor kleine uitgaven van de Directie Bevolking en Burgerlijke Stand Goedkeuring
9. VZW "Ludocontact" - Rekeningen 2017 - Akte nemen
10. VZW Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale in het kort ASIS - Rekeningen 2017 - Akte nemen
11. VZW Pater Baudry 1 et 2 - Rekeningen 2017 - Akte nemen
12. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begrotingswijziging n°2 van 2018 - Gunstig adviseren
13. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begroting van 2019 - Gunstig adviseren
14. Kerkfabriek Sint Elisabeth – Begroting van 2019 - Gunstig adviseren
15. Kerkfabriek Sint Suzanna – Begroting van 2019 - Gunstig adviseren
Inkohieringen
16. Reglement vaststellend de retributies op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van
administratieve stukken – Wijziging
17. Belasting op de bezetting van de openbare weg voor handelsdoeleinden - Dienstjaren 2019 tot 2023
– Wijziging en hernieuwing
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Subsidies & partnership
18. Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Inrichting van het onthaal en van kantoorruimtes op de 3de
en 4de verdieping - Subsidieaanvraag betreffende het Driejarig Investeringsprogramma (DIP) 20162018 - Goedkeuring

19. Gebouw van collectief belang op de site van de voormalige noordelijke tribune (Crossing stadium) Werken - Subsidieaanvraag betreffende het Driejarig Investeringsprogramma (DIP) 2016-2018 Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Vastgoedbeheer
20. Onderhandse verwerving van het entrepot gelegen Georges Rodenbachlaan 36+ te 1030 Schaarbeek
- Goedkeuring
21. Concessieovereenkomst m.b.t. het beheer van het "centre sportif communal" van KINETIX, gesloten
tussen de Gemeente Schaarbeek en de N.V. VOP op 25 oktober 2006 - Verlenging voor een bepaalde
duur (beperkt), van 10 februari 2019 tot 16 december 2019 - Goedkeuring
22. Algemeen reglement voor de bezetting van de gemeentelijke lokalen en terreinen - Bezetting van
gemeentelijke lokalen, terreinen en buurtruimtes (SPP) - Wijziging - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
Loopbaan
23. Bevoegdheidsvolmacht aan het College van Burgemeester en Schepenen voor het overgaan tot het
benoemen van personeelsleden - Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Overheidsopdrachten & administratieve steun
24. Bevoegdheidsoverdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om de
plaatsingsprocedure van de overheidsopdrachten en van de concessieovereenkomsten te kiezen en
de voorwaarden ervan vast te stellen, voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting en
voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst - Artikel 234 § 4 en 234 § 5 van
de nieuwe gemeentewet
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
48 - 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
49- ter informatie
27. Infrastructuur - Uitrusting - Aankoop van 1 Gsm en 3 Smartphones bij Proximus Spearit NV,
aannemer van de opdrachtencentrale van GIAL - Ter informatie.
28. Infrastructuur - Gebouwen - Raamovereenkomst voor de levering van dakbedekkingsmaterialen
voor een periode van één jaar, driemaal hernieuwbaar - Keuze van de gunningswijze en vastlegging
van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
29. Infrastructuur, ON&GR - Opdracht voor leveringen voor de aankoop van tuinbouwmateriaal Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
30. Dienst gebouwen - Raamovereenkomst voor de levering van elektrisch materiaal voor een periode
van één jaar, tweemaal hernieuwbaar - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Gebouwen
31. Seniorie Brems, Jean-Baptiste Bremsstraat 2 - Technische audit en haalbaarheidsstudie voor de
renovatie - Aanvullende opdracht - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring
32. Dupontstraat 58 - Renovatie van het gewelfde dak van de Sporthal - Aanduiding van de
opdrachtnemer - Verhoging van de uitgave - Ter informatie
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33. Rationalisering van de gebouwen die de gemeentediensten huisvesten en optimalisering van de
ruimtes in de wijken, toegankelijk voor de bewoners - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring
34. Neptunium - Overschakeling op hoogspanning van de elektrische voeding - Ter goedkeuring
35. Gemeentelijke garage - Instandhoudingswerken aan de puntgevel en het dak - Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
36. Scholengroep Josafat / Bijenkorf, Bijenkorfstraat nr. 30 - Restauratie van de glasramen in de gang die
in het verlengde ligt van de inkomhal - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
37. Huis Autrique, Haachtsesteenweg 266 - Restauratie van twee marmeren vloerplaten Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
38. Masuistraat 186 (JST), Diamantlaan 23 (SN&GR) - Beveiliging van de sites door de vervanging / in
conformiteitstelling van de sectionaalpoorten - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht
van werken - Ter informatie
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Toerisme & folklore
39. Subsidies voor vzw Arkadia - Goedkeuring
Sport
40. Jaarlijkse overeenkomst tussen de Gemeente en de VZW Sports Schaerbeekois - Goedkeuring
Kindertijd & Jeugd
41. VZW "Les Amis d'Aladdin" - Overeenkomst 2018 - Goedkeuring
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
42. VZW "La vie en bleu asbl" - Overeenkomst – Goedkeuring
43. VZW "Œuvre des Colonies Scolaires" afgekort OCS - Wijziging Kaderovereenkomst – Goedkeuring
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
(g) Philippe Den Haene
Adjunct Gemeentesecretaris

(g) Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter
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