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GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
19 februari 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 27 FEBRUARI 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 28 FEBRUARI 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die
op 27 februari 2019 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Schaarbeek, gastvrije gemeente - Een concrete actie voor het onderbrengen van migranten met de
betrokkenheid van burgers - Verzoek van Mevrouw Michèle Willems
BESLOTEN VERGADERING
HUMAN RESOURCES
Loopbaan & strategisch management
2.
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
3. Verkiezing van de leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn - Verkiezing van de leden van de
Politieraad - Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ter informatie
4. BRULABO - Voorstelling van mevr Leticia SERE, gemeenteraadslid, om zitting te hebben in de Raad
van bestuur of als Voorzitster.
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Begroting
5. Intrekking van de begroting 2019 gestemd op 21 november 2018
6. Oriëntatienota en Driejaarlijkse beheersplan 2019-2021 - Goedkeuring
7. Begroting 2019 - Initiële begroting - Goedkeuring
Controle
8. De gemeentelijke en meergemeentelijke vzw’s - Akte nemen
9. VZW "Enfants & compagnie" - Rekeningen 2017 - Akte nemen
10. VZW "Les Amis d'Aladdin" - Rekeningen 2017 - Akte nemen
11. VZW "Sport Schaerbeekois" - Rekeningen 2017 - Akte nemen
12. VZW Bibla Lire en Classe - Rekeningen 2018 - Akte nemen
13. Kerkfabriek Sint Servaas - Rekening 2018 - Gunstig adviseren

14. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begrotingswijziging n°1 van 2019 - Gunstig adviseren
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Programma voor stadspreventie
15. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de Belgische Staat voor de jaren 2018-2019 in
kader van de dotatie aan de gemeenten oud veiligheid-en samenlevingscontracten - Goedkeuring
Mobiliteit
16. Gemeentelijk Parkeeractieplan - Implementatie van de component "zones schoolomgeving" - Aanleg
van een zone schoolomgeving aan het Karabiniersplein (Singelijn school) - Ter informatie
17. Gemeentelijk Parkeeractieplan - Implementatie van de component "zones schoolomgeving" - Aanleg
van een zone in de schoolomgeving van de Gustave Latinislaan (basisschool Hendrik Conscience) Ter informatie
Subsidies & partnership
18. URBACT – Overeenkomst tussen de gemeente Schaerbeek en de partnersteden van het netwerk
"Making Spend Matter" - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Vastgoedbeheer
19. Duurzaam wijkcontract "Koningin-Vooruitgang" - Gemeentelijk gebouw gelegen Van Dyckstraat 1317 - Bezettingsovereenkomst door JST - Goedkeuring
20. Recht om een plaats binnen het Gemeentehuis te bezetten , om er twee of drie automatische
pasfotocabines te installeren en uit te baten ten voordele van de bevolking, verleend aan de N.V.
PRONTOPHOT Belgium bij een concessieovereenkomst gesloten op 9 december 1997 - Nieuwe
verlenging voor een bepaalde duur van drie maanden, hetzij van 1 april 2019 tot 30 juni 2019
21. Transfert van 2 gebouwen met 13 gemeentelijke appartementen (Helmetsesteenweg 345 - van
Dyckstraat, 13 - Jeruzalem 99 en een parkeerplaats Fochlaan 59-61) aan de Schaarbeekse Haard Erfpacht - 4de phase - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
Loopbaan & strategisch management
22. Derdebetalersovereenkomst Gemeente/MIVB – Verplaatsingen
woon/werkverkeer/beroepsverplaatsingen met het openbaar vervoer (mivb) - Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
23. Toetreding tot de aankoopcentrale voor milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden van Leefmilieu
Brussel - Goedkeuring
24. Gemeentelijke diensten en Crèches in Schaarbeek VZW - Gezamenlijke opdracht voor een
raamovereenkomst voor de levering van keuken- en tafelmateriaal voor gemeentelijke diensten en
de Crèches in Schaarbeek VZW - Keuze van de gunningswijze en vastlegging van de voorwaarden van
de opdracht - Ter informatie
25. Stedenbouw/Milieu - Overheidsopdracht voor diensten met digitalisering van de archieven Opheffing van de tweede voorwaardelijke gedeelte - Ter informatie
26. Stadvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus 2017-2025 - Motivering en oproeping van
het recht om over te gaan tot onteigening voor goederen ingeschreven in de programma’s voor
stadsherwaardering - Goedkeuring
Stedenbouw & leefmilieu
27. Naamwijziging van het gedeelte van de Aarschotstraat, tussen de Koninginnelaan en de
Paleizenstraat, in Keulenstraat - Goedkeuring

BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND
Verkiezingen
28. Politiereglement van toepassing tot het einde van de stemverrichtingen van 2019 - Goedkeuring
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
29. Aanstelling van de leden van de Gemeentelijke Onthaalcommissie - Goedkeuring
Pedagogische inspectie
30. Vzw Freinetiquement Montessorienne - Overeenkomst – Goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
31. De wil van de gemeenteraad van Schaarbeek om in korte tijd de toegankelijkheid van Schaarbeek via
de metro verwezenlijkt te zien (Motie van de heer Cédric MAHIEU)
32. Het behoud van de rode bussen en een verbetering van de universele dienst van Bpost (Motie van
de heer Axel BERNARD)
33. De steun aan de staking van de Vrouwen op 8 maart 2019 (Motie van Mevrouw Leila LAHSSAINI)
34. De situatie van de Neptunium (Verzoek van de heer Abobakre BOUHJAR)
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