
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 22 januari 2019 

 
 

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 30 JANUARI 2019 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 31 JANUARI 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die 
op 30 januari 2019 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De woongelegenheid van de minder bedeelden en de strijd tegen de leegstaande panden - Verzoek 

van Mevrouw Anne Deroitte 
 

BESLOTEN VERGADERING 
 

HUMAN RESOURCES 
 Loopbaan & strategisch management 

2. Verhoor van mevrouw C. VM., technisch assistente (kinderverzorgster) in vast verband, in het Kader 
van een tuchtprocedure 

 
OPENBARE VERGADERING 

 
GEMEENTESECRETARIS 

 Ombudsman 
3. Ombudsman - Voorstelling van de functie van Ombudsman en eedaflegging van Mevrouw 

HAMMAMI Nawel in de hoedanigheid van Ombudsman 
 Kantoor der vergaderingen 

4. Ordonnantie van 14 december 2017 - Transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de 
Brusselse openbare mandatarissen - Algemeen reglement - Aanpassing - Goedkeuring 

5. Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de intercommunales 
6. Sibelgas - IBE - IBG - Benoeming van de vertegenwoordigers in de Algemene vergadering en de 

Bestuursraad - Ter herinnering - Goedkeuring 
7. VIVAQUA - Buitengewone algemene vergadering - Vernieuwing van de Raad van Bestuur voor de 

nieuwe gemeentelijke legislatuur en vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders - Ter 
herinnering 

 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Controle 
8. VZW "Centre Culturel de Schaerbeek" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
9. VZW Associations des Mosquées de Schaerbeek - Rekeningen 2017 - Toelage 2018 - Akte nemen 

10. VZW "Biloba Huis" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
11. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Rekeningen 2017 - Akte nemen 



 

 

 

 

 

 
 

 

12. VZW «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
13. VZW «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
14. CVBA "Backstage brussels" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
15. Kerkfabriek Sint Maria – Begroting van 2018 - Akte nemen 
16. Kerkfabriek Sint Maria – Begroting 2019 - Gunstig adviseren 
17. Kerkfabriek Sint Jan en Nicolas – Begroting van 2019 - Gunstig adviseren 
18. Kerkfabriek Sint Servaas – Begroting van 2019 - Gunstig adviseren 
19. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila – Begroting 2019 - Gunstig adviseren 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Programma voor stadspreventie 
20. Ondersteunende administratieve en financiële dienst - Gemeentelijke coördinatie PSV - Subsidie PSV 

2018/2021 - 1ste voorschot - Algemene en Bijzondere conventies - Goedkeuring 
 Steun bij de coördinatie 

21. Impulsfonds voor het Migrantenbeleid - Gemeentelijk verdelingproject FIM 2019 - Goedkeuring 
 Territoriale en thematishe steun 

22. Thematische en territoriale ondersteuningsdienst - Subsidie van VZW Espace P... - Dienstjaar 2019 - 
Goedkeuring 

 Milieuraadgeving 
23. Overeenkomsten "Agenda 21, 2018-2019" tussen de Gemeente en Leefmilieu Brussel - Goedkeuring 

 Subsidies & partnership 
24. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesauriën 2017-2019 - 

Overeenkomst van lening voor het project "Gebouw van een gemeentelijk huis voor kinderopvang 
en woningen (Landbouwstraat 110-112)" - Goedkeuring 

25. Site Optima - Overeenkomst be.exemplary 2018 tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het 
Gemeentebestuur van Schaarbeek - Goedkeuring 

 
ALGEMENE ZAKEN 

 Juridische zaken 
26. Machtiging om een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State in te dienen tegen het 

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en 
samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract 
hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor 
de jaren 2018-2019 

 Vastgoedbeheer 
27. Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Georges Rodenbachlaan, 15 - Bezetting ten precaire titel van 

extra lokalen in de kelder en van een deel van de parking door de Politiezone - aanhangsel aan het 
huurcontract - Goedkeuring 

28. Huurovereenkomst gesloten op 9 juni 1999 tussen de Gemeente Schaarbeek en de v.z.w. La 
Balsamine, met als voorwerp het pand gelegen Félix Marchalstraat, 1 te 1030 Schaarbeek, 
geresilieerd met effect op 14 juni 2019 - Verlenging van de bezetting voor een bepaalde duur 
overeenstemmend met de duur van het programma contract 2018-2022 van de v.z.w. La Balsamine, 
hetzij tot 31 december 2022 - 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 
51 - 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 
52 - 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 
52bis - Ter informatie 

32. Dienst processenbeheer - Ontbinding met onderlinge toestemming van de overheidsopdracht voor 
diensten voor de dematerialisatie van het informatiesysteem van het gemeentebestuur van 
Schaarbeek - Goedkeuring 

33. Informatica - Aankoop van informaticaleveringen en -diensten bij de aannemers van de 
opdrachtencentrale van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), van de 
opdrachtencentrale Stad Brugge en van de aankoopcentrale van GIAL voor het jaar 2019 - 
buitengewone begroting - Ter informatie 

34. Infrastructuur -Uitrusting - Aankoop van 1 Gsm en 2 Smartphones bij Proximus Spearit NV, 
aannemer van de opdrachtencentrale van GIAL - Ter informatie. 

35. Informatica - Bestelling van diverse informatica-materiaal voor het Franstalig gemeentelijk onderwijs 
bij de (diverse) aannemers van de opdrachtencentrale van het CIBG - Ter informatie 

36. Informatica - Aankoop van een tweede controleur voor een van de Blades server bij een aannemer 
van de opdrachtencentrale Stad Brugge - Ter informatie 

37. Gemeentelijk onderwijs, Gemeentelijk Technisch college Frans Fischer - Aankoop van elektrisch 
materiaal voor de modernisering van de pedagogische uitrustingen - Gunningswijze en vaststelling 
van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

38. Schaarbeek Netheid & Groene Ruimtes - Aankoop van afvalverzamelaars en stedelijke vuilnisbakken 
& Aankoop van veiligheidskasten en vatten voor gevaarlijke producten - Gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

39. Dienst gebouwen - Aankoop van feestmateriaal - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden 
van de opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 
40. Crossingstadion - Energieaudit - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie 
41. Identieke restauratie van verschillende rotspartijen op de weg naar de Crossing - Opdracht van 

beperkte waarde - Ter informatie 
42. Kinderdagverblijf 'La Trifide' - Levering en plaatsing van een rubber gietvloer - Opdracht van 

beperkte waarde - Ter informatie 
43. Atheneum Fernand Blum, Afdeling Renan - Herinrichting van lokalen - Verhoging van de uitgave - Ter 

informatie 
44. Huis der Kunsten, gelegen Haachtsesteenweg 147 - Restauratie van de beschermde salons - 

Verhoging van de uitgave voor het budget van de werken - Ter informatie 
45. OPTIMA - Grote Bosstraat 76-80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en 

uitbreiding van een Franstalige basisschool - Verhoging van de uitgave voor het budget van de 
werken - Goedkeuring 

46. Bodemonderzoeken op 3 gemeentelijke sites en aan de Sint-Suzannakerk in het kader van de 
opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies, georganiseerd door Leefmilieu Brussel - 
Vastlegging van kredieten ten gevolge van een raamovereenkomst - Ter informatie 



 

 

 

 

 

 
 

 

47. Gemeentehuis - Geluidsisolatie van verschillende kantoren - Plaatsingsprocedure en voorwaarden 
van de opdracht van werken - Ter informatie 

48. Paleizenstraat 195 - Herstelling lift - Vervanging van de frequentieregeling - Plaatsingsprocedure en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

49. Seniorie Brems (appartementen 1I, 4H, 5M, 6B, 6L, 6J et 6O) - Vervanging van de bestaande badkuip 
door een douche - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

50. Duurzaam wijkcontract Pogge - Driepartijen overeenkomsten met de operator van de project 
"Activering van de openbare ruimte" – Goedkeuring 

 ONGR - Beheer van het wagenpark 
51. Overeenkomst "Agenda 21, 2019" tussen de Gemeente en Leefmilieu Brussel – Project “WATER” in 

het Josaphatpark - Goedkeuring 
 

BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
 Franstalige cultuur & Cultureel centrum 

52. Schenking van verschillende werken van kunstenaars Maurice Langaskens en Gaston Relens - 
Goedkeuring 

 Solidariteit & Gelijke kansen 
53. Overeenkomsten tussen de vzw PAC Régionale de Bruxelles en de Gemeente Schaarbeek - 

Goedkeuring 
 

FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
54. VZW Sami Frasheri - Overeenkomst 2018 – Goedkeuring 
55. Bibla Lire en classe asbl - Overeenkomst 2019 - Goedkeuring 
56. ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" - 

Nederlandse lessen van hoger niveau voor de ambtenaren - Schooljaar 2018-2019 
57. RCE - Réseau Coordination Enfance- Overeenkomst 2019 – Goedkeuring 

 
AGENDA (VERVOLG) 
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

58. Steun aan Youth for Climate (Motie van de heer Axel BERNARD) 
59. Het verkeer aan het Liedtsplein ten gevolge van de wijzigingen (Verzoek van Mevrouw Emel KÖSE) 

 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Bernard Clerfayt 
Burgemeester-Voorzitter 

 
 

 


