
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 30 april 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 8 MEI 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 9 MEI 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 8 mei 2019 niet konden 
besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. Wijziging van de straatnaam van een deel van de Vanderlindenstraat, tussen de Paviljoenstraat en 

James Wattstraat, in Habiba-Ahmedstraat - Verzoek van Mevrouw Agnes Pietrak 
2. Het fietsverkeer rond en in het Josafatpark - Verzoek van de heer Luc Degraer 
3. De moeilijkheden gelinkt aan de vernieuwing van de liften met een grote erfgoed waarde, in de 

gemeente Schaarbeek - Verzoek van Mevrouw Martine Pepin 
 

BESLOTEN VERGADERING 
 

HUMAN RESOURCES 
 Loopbaan & strategisch management 

  
 

OPENBARE VERGADERING 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Kantoor der vergaderingen 

5. Overhandigen van getuigschriften van Laureaten van de Arbeid aan 2 schaarbeekse burgers 
6. Ontslag van Mevrouw Dominique Decoux uit haar functies als gemeenteraadslid - Aktenming - 

Onderzoek der geloofsbrieven en aanstelling van haar vervanger 
7. Motie tot steun aan het gemeentepersoneel van de kleuterschool nr 1 
8. Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces - Algemene Vergadering en 

Bestuursvergadering - Voorstelling van een kandidaat 
9. COMENSIA - Voorstelling van een kandidaat op de AV. 

10. Schaarbeekse Haard - Aanduiding van de drager van de aandelen van de gemeente Schaarbeek - 
Algemene Vergadering - Goedkeuring 

 Procesbeheer 
11. Financiën & Beheer van de Processen - Adhesiecontract tussen de gemeente en het bedrijf Magellan 

- Elektronisch betalingssysteem als onderdeel van de e-administratie - Goedkeuring 
 

FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 
 Controle 

12. OCMW - Begroting 2019 - Voorlopige twaalfden voor de maand juni 2019 - Goedkeuring 
  



 

 

 

 

 

 
 

13. Begroting 2019 et Beheerplan 2019-2021van het ocmw - Goedkeuring 
 Begroting 

14. Toekenning van een kas voor geringe uitgaven aan de Nederlandstalige school "Paviljoen", onder 
toezicht van de Dienst Nederlandstalig Onderwijs - Goedkeuring 

 Controle 
15. Nieuwe statuten van de Gemeentelijke VZW "Crèches de Schaerbeek" - Goedkeuring 
16. VZW "Crossing Schaerbeek Jeunes" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
17. VZW "FC Kosova Schaerbeek" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
18. VZW "Flying Rabbits Ultimate Club" - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
19. VZW A.S. Schaerbeek - Rekeningen 2017 - Toelage 2018 - Akte nemen 
20. VZW Maison Autrique - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
21. Kerkfabriek Sint Albertus - Rekening van 2018 - Gunstig adviseren 
22. Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening van 2018 - Goedkeuren 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Territoriale en thematishe steun 
23. Stedelijk preventieprogramma – Thematische en territoriale ondersteuningsdienst - Subsidie van 

VZW Espace P..., - Jaar 2019 - Goedkeuring 
 Milieuraadgeving 

24. Overeenkomst voor de plaatsing van moestuinbakken in de Biermuseumtuin - Goedkeuring 
 Subsidies & partnership 

25. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën 2017-2019 - 
Overeenkomst van lening voor het project "Crossing stadium - optrekken van een gebouw voor 
uitrusting van collectief belang" - Goedkeuring 

 
ALGEMENE ZAKEN 

 Juridische zaken 
26. Machtiging om over te gaan tot de gedwongen verkoop en om in rechte op te treden in het geding 

t/nv BRASSELLE - Goedkeuring 
 Vastgoedbeheer 

27. Josafatpark - Bestek voor de uitbating van de Monplaisir bar - Goedkeuring 
28. Jollystraat, 164 - Duplex met 3 woonkamers - Erfpacht met vzw ASIS – Goedkeuring 
29. Gemeentelijke terrein Henri Evenepoelstraat op de hoek van Jules Lebrunstraat - Koopoptie aan de 

N.V. Robert Immo - Goedkeuring 
 

HUMAN RESOURCES 
 Loopbaan 

30. Geldelijk statuut - Toekenning van een forfaitaire toelage aan de leden van het coördinatieteam van 
het gemeentelijk nood- en interventieplan (GNIP) - Goedkeuring 

 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
31. Opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van artikels 

voor draaisloten en slotenmakerij - Wijze van gunnen en vaststellen van de opdrachtvoorwaarden - 
Ter informatie 

32. Dienst gebouwen- Opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de 
levering van pijpen en verwarmingstoebehoren-Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden 
van de opdracht - Ter informatie 

33. Overheidsopdracht via een aanvaarde factuur voor de levering van metaalproducten - 
Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

  



 

 

 

 

 

 
 

34. Dienst gebouwen - Overheidsopdracht voor leveringen met het oog op de afsluiting van een 
raamovereenkomst voor de levering van verf en houtenbehandelingsproducten en toebehoren voor 
een periode van één jaar, eenmaal hernieuwbaar - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van 
de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

35. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor 
de levering, installatie en montage van materiaal en elektro - Gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

36. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor 
de levering, installatie en montage van meubilair voor het gemeentebestuur - Gunningswijze en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

37. Overheidsopdracht voor diensten met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het 
onderhoud van de software programma's ATAL II en E-Atal - Keuze van de plaatsingsprocedure en 
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

38. Human resources - Competentiebeheer - Aansluiting bij de aankoopcentrale van de gewestelijke 
school (GSOB) - Goedkeuring 

39. Ontbinding van het contract met de firma 3P voor de huur van het hulpmiddel voor het beheer van 
overheidsopdrachten - Goedkeuring 

 Gebouwen 
40. Dupontstraat 58 - Renovatie van het gewelfde dak van de Sporthal - Verhoging van de uitgave - Ter 

informatie 
41. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van lokalen voor een scouts- en 

gidseneenheid - Verhoging van de uitgave 
42. Verschillende gemeentegebouwen - In conformiteitstelling van liften en onderhoudscontract (fase II) 

- Aanhangsel - Verhoging van de kosten - Ter informatie 
43. Lustrerie - Vervanging van een dubbele beglazing met gelaagd glas - Ter informatie 
44. Atheneum Fernand Blum Renan - Plaatsing van een gietvloer op het toegangsbordes tot de turnzaal 

- Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken en aanduiding van de 
opdrachtnemer - Ter informatie 

45. Gebouw Optima, Grote Bosstraat 80 - Ontmanteling en opslag van herbruikbare materialen vóór 
afbraak - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

46. TCR - Installatie van een brandcentrale - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter 
informatie 

47. Seniorie Radium - Herstelling van de lift - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter 
informatie 

 Stedenbouw & leefmilieu 
48. Ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening - Advies van de Gemeente - Ter 

informatie 
49. Nieuw rooilijnplan over de Noordwijk - Goedkeuring 

 Wegen 
50. Levering en plaatsing van fietsstallingen in de openbare ruimte - Plaatsingsprocedure en 

voorwaarden van de overeenkomst - Ter informatie 
 

BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
 Nederlandstalige bibliotheek 

51. Samenstelling van de Nederlandstalige Bibliotheekcommissie - Ter informatie 
 Nederlandstalig onderwijs 

52. Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Functiebeschrijvingen, het 
organigram van de dienst Nederlandstalig Onderwijs en de aanstelling van de pedagogisch 
inspecteur als evaluator van de directeurs en tweede evaluator van de leerkrachten van het 
gemeentelijk Nederlandstalig onderwijs - Goedkeuring 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

53. Aanstelling van de leden van de Gemeentelijke Onthaalcommissie (component 2) - Goedkeuring 
 Onderwijzend personeel 

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

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

55. Verduidelijking over het bezettingsontwerp van het gebouw gelegen Rubensstraat (Verzoek van de 
heer Cédric MAHIEU) 

56. Zero plastiek in de diensten van het gemeentebestuur van de gemeente Schaarbeek (Motie van 
Mevrouw Vanessa LOODTS) 

57. Het ziekenhuis Paul Brien (Motie van de heer Cédric MAHIEU) 
 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 
(g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris 
 (g) Bernard Clerfayt 

Burgemeester-Voorzitter 
 


