
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 21 mei 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 29 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 30 MEI 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 29 mei 2019 niet konden 
besproken worden. 
 
 

OPENBARE VERGADERING 
 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Kantoor der vergaderingen 

1. Schaarbeekse Haard - Benoeming van bestuurders in de algemene vergadering van maandag, 20 
mei 2019. 

 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Begroting 
2. OCMW - Rekeningen 2018 - Goedkeuring 

 Inkohieringen 
3. Retributiereglement betreffende het gereglementeerd parkeren in de openbare ruimte - Wijziging - 

Goedkeuring 
 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 
4. Motie betreffende het in acht nemen van de patrimoniale waarde van de oude liften bij de 

modernisering van deze - Goedkeuring 
5. Motie met het oog om het probleem rond de lawaaihinder veroorzaakt door vliegtuigen rond de 

luchthaven Brussel-Nationaal te beperken - Goedkeuring 
 Steun bij de coördinatie 

6. Aansluiting van de gemeente Schaarbeek bij het Belgisch Forum voor de preventie en de 
stadsveiligheid - 2019 - Goedkeuring 

 Mobiliteit 
7. Subsidie Verkeersveiligheid 2019 van Brussel Mobiliteit - Overeenkomst - Goedkeuring 

 Milieuraadgeving 
8. Samenwerkingsovereenkomst tussen Episol VZW en de Gemeente: onderlinge logistiek - 

Goedkeuring 
 Subsidies & partnership 

9. Projectoproep "prospective research" (vroeger "Anticipate") van Innoviris - Bevestiging van het 
partnerschap en deelname van de gemeente aan het project "Producing urban legibility : mobiele 
stadapps en de gemeentelijke aanpak van lichte overlast" als "sponsor" - Goedkeuring 

10. Louis Bertrandlaan - Aanhangsel bij de overeenkomst van 7 december 2016 - Goedkeuring 
  



 

 

 

 

 

 
 

11. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thésauriën 2017-2019 - 
Overeenkomst van lening voor het project "Eenens-Voltaire : Bouw van een gebouw omvattende 
een kinderopvang (Altaïr) en een uitbreiding van het Frans Fischer Instituut" - Goedkeuring 

 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
12. 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 
19/19 - Ter informatie 

13. 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 
20/19 - Ter informatie 

14. 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 
20/19 bis - Ter informatie 

15. 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 
21/19 - Ter informatie 

16. Directie Infrastructuur - Dienst Uitrusting - Vastleggen van de financieringswijze van de uitgaven 
gelinkt aan de aankoop van diverse leveringen besteld bij de aannemers van de geldig afgesloten en 
lopende bestelbonopdrachten en raamovereenkomsten en te boeken op de buitengewone 
begroting 2019 

17. Gemeentelijk onderwijs - Bekabeling en netwerkverbinding van de schoolketels, bestelling bij 
Fabricom, aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG - Ter informatie 

18. Dienst Uitrusting - Aankoop van 23 Smartphones en toebehoren bij A&S Partners NV en van 4 Cross 
Call bij Proximus Spearit NV, aannemer van de opdrachtencentrale van GIAL - Ter informatie 

19. Overheidsopdracht voor leveringen met het oog op de verwerving van een geïnformatiseerde 
oplossing voor het beheer van de gemeentelijke administratieve sancties - Keuze van de 
plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

 Gebouwen 
20. Scholencomplex Linthout, Roodebeeklaan nrs. 59, 61 en 103 - Erfgoedstudie en realisatie van een 

masterplan - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
21. Bodemonderzoeken van verschillende gemeentelijke sites - Opdracht van diensten - Verhoging van 

de uitgave - Ter informatie 
22. Dupontstraat 58 - Renovatie van het gewelfde dak van de Sporthal - Verhoging van de uitgave - Ter 

informatie 
23. Studieopdracht voor de uitwerking van een Masterplan betreffende het waterbeheer in het 

Josaphatpark – Ontwikkeling van het Blauwe netwerk en het Regennetwerk – Plaatsingsprocedure 
en voorwaarden van de opdracht – Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
– Ter informatie 

24. Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Inrichting van het onthaal en van kantoorruimtes op de 3de 
en 4de verdieping (in het kader van het TETRIS-project) - Bewegwijzering en mobiel meubilair - 
Wijziging van de plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

25. School 13, uitbreiding op het perceel gelegen Roodebeeklaan 107-109 - Aanduiding van een 
projectauteur met het oog op de studies en de opvolging van de werken - Dienstenopdracht - 
Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

26. TCR - Vervanging van twee liften aan de kant van de Georges Rodenbachlaan 29 - 
Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

27. Crèche "Etoile du Nord" - Rogierstraat - Studieopdracht met het oog op de regeling van de 
luchtkwaliteit - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

  



 

 

 

 

 

 
 

28. School 13, uitbreiding op het perceel gelegen Roodebeeklaan 107-109 - Opdracht van veiligheids-en 
gezondheidscoördinator - Plaatsingswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

29. School Chazal, site Duriau (ex-site Chazal) - Levering en plaatsing van een metalen omheining - 
Plaatsingsprocedure, opdrachtvoorwaarden en aanduiding van de opdrachtnemer - Ter informatie 

30. Josafatpark, Crossing - Optrekken van een gebouw voor uitrustingen van collectief belang op de 
laats van de vroegere noord-tribune - Installatie van een lift - Plaatsingsprocedure en voorwaarden 
van de opdracht - Ter informatie 

 Wijkcontracten 
31. Duurzaam Wijkcontract Pogge - Tweede wijziging van het vierjarig programma 2017-2020 - 

Goedkeuring 
32. Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 1-2 – Fermettes Jérusalem - Opdracht voor diensten – 

Opmeting van de landmeter - Ter informatie 
33. Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 1-2 – Fermettes Jérusalem - Opdracht voor werken – 

Bouwrijp maken van het nr. 45 Jérusalemstraat (précaire bezetting) - Ter informatie 
 Wegen 

34. Overeenkomst « Agenda 21, 2018-2019 » tussen de Gemeente en Leefmilieu Brussel - 
SUB/2018/Schaerbeek/Bruit/Demolder - Goedkeuring 

 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

35. Nieuw reglement voor de sterilisatie van huiskatten - Goedkeuring 
 Toerisme & folklore 

36. Subsidies voor de vzw Explore Brussels - Goedkeuring 
 Kindertijd & Jeugd 

37. Aanhangsel bij de overeenkomst van 31/12/2018 tussen de gemeente Schaarbeek en de VZW “Les 
Amis d’Aladdin" - Goedkeuring 

 
AGENDA (VERVOLG) 
MONDELINGE VRAGEN 

38. De Biodiversiteit (Vraag van Mevrouw Leticia SERE) . 
 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Frédéric Nimal 
Schepen-Voorzitter 

 


