SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
11 juni 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 19 JUNI 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
20 JUNI 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 19 juni 2019 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
1. Hulde aan het team van AS Schaerbeek "Flying Rabbits", Belgisch kampioen en aan de heer Léon VERREYDT
om zijn 40ste deelname op rij aan de 20 km van Brussel
2. Intern huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - Ontwerp - Goedkeuring
Kantoor der vergaderingen
3. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de gemeentelijke vzw's, pluri-communalen en andere
organen - Sport Schaerbeekois (Toekomstige "Jeunesse 1030") - Goedkeuring
4. Schaarbeekse Haard - Buitengewone Algemene Vergadering van 18 juni 2019 - Ter informatie
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Ondersteuningsdienst
5. Aanhangen aan de nieuwe tweepartijenovereenkomst en driepartijenovereenkomst in het kader van de
belastinginkomsten - Goedkeuring
Begroting
6. Begroting 2018 - Afsluitende begrotingswijzigingen (BW 6/2018)
Boekhouding
7. Jaarrekeningen 2018 - Voorlopige Vaststelling - Goedkeuring
Begroting
8. Begroting 2019 - Begrotinswijzigingen 1 (Buitengewone) en 2 (Gewone) - Goedkeuring
9. FRBRTC - Financieel plan 2019-2021 - Aanhangsel aan de lening overeenkomst - Goedkeuring
Controle
10. Gemeentelijke VZW "Crèches de Schaerbeek " - Beheersovereenkomst 2019-2025 & Beheersplan 2019-2025
11. Kerkfabriek Sint Elisabeth - Toekenning van een bankwaarborg van 70.000,00€ - Gunstig adviseren
12. VZW Crèches de Schaerbeek - Aanhangsel 2019 bij de overeenkomst van 20 december 2017 – Goedkeuring
13. VZW «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Meerjarige conventie 2019-2024 - Goedkeuring
14. VZW «Maison de la Laïcité» - Meerjarige conventie 2019-2024 - Goedkeuring
15. Kerkfabriek Sint Aleydis - Rekening van 2018- Goedkeuren
16. Kerkfabriek Sint Elisabeth - Rekening 2018 - Goedkeuren
17. Kerkfabriek Heilige Familie - Rekening van 2018 - Goedkeuren
18. Kerkfabriek Sint Elisabeth – Begrotingswijziging 1 van 2019 - Gunstig adviseren
Inkohieringen
19. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering
van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies –
Aanslagjaar 2020 - Goedkeuring
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Milieuraadgeving
20. Autoloze zondag - 16 september 2018 - Reglement van inwendig bestuur - Goedkeuring

21. Motie betreffende zero-afval en zero-plastic in het gemeentebeleid van de gemeente Schaarbeek
Subsidies & partnership
22. Projectoproep "Hoe de prioriteiten van uw organisatie afstemmen op de SDGs" - Overeenkomst tussen de
vereniging COTA en de Gemeente Schaarbeek - Goedkeuring
23. EPB Subsidie - Goedkeuring van de overeenkomst met Leefmilieu Brussel - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Vastgoedbeheer
24. Sociaal-educatief project van de vzw Toekomst Atelier de l'Avenir (TADA in het kort) in de gemeentelijke
scholen René Magritte en Paviljoen, Van Ooststraat, 46 en F.-J. Navezstraat, 59 te 1030 Schaarbeek Goedkeuring
25. Vernieuwing van de concessie voor de uitbating van fotocabines voor het maken van identiteitsfoto's in het
Gemeentehuis, Colignonplein te 1030 Schaarbeek - Offerteaanvraag (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking) - Nieuwe overeenkomst te sluiten met de N.V. PRONTOPHOT Belgium Goedkeuring
26. Jerusalemstraat, 46 - Uitbreiding Actiris - Huurcontract - Verlenging - Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
27. 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 22/19 - Ter
informatie
28. 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 23/19 - Ter
informatie
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 24/19 - Ter
informatie
30. SDO, SPP, IT, Speciale technieken - Aankoop van 5 Smartphones en toebehoren bij A&S Partners NV - Ter
informatie
31. DIENST MOBILITEIT - DIRECTIE STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING - Aansluiting bij de
aankoopcentrale van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest "parking.brussels" Goedkeuring
32. Opdracht met als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van verschillende
wegmaterialen Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
33. Overheidsopdracht voor leveringen voor aankoop van een 4/5 m³ mechanische veegmachine (diesel), een
vrachtwagen uitgerust met een kipper en een hydraulische grijper (diesel), vier bestelwagens (CNG bi-fuel),
twee bestelwagens pick-up (CNG bi-fuel), zeven bestelwagens (CNG bi-fuel) en twee bestelwagens (100%
elektrisch) - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht Goedkeuring
Gebouwen
34. Uitbreiding van school 10 (Optima) - Transformatie van de voormalige school "La Vallée" - Verhoging van de
uitgave - Ter informatie
35. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van lokalen voor een scouts- en gidseneenheid Verhoging van de uitgave - Ter informatie
36. Atheneum Fernand Blum, Afdeling Renan - Herinrichting van lokalen - Verhoging van de uitgave - Ter
informatie
37. Optima - Uitbreiding van school 10 - Levering en plaatsing van verlichtingstoestellen en DATA-elementen op
een bestaande installatie - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie
38. Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Inrichting van het onthaal en van kantoorruimtes op de 3de en 4de
verdieping - Realisatie van een destructieve asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie
39. School 2/12- Studies betreffende de renovatie van de stookkamers in het kader van de opdrachtencentrale
van de Intercommunale INTERFIN - Ter informatie
40. 'Lustrerie', Paleizenstraat 153 - School 3, Rogierstraat 188 - School 8, Gaucheretplein 1- Studies betreffende de
renovatie van de stookkamers in het kader van de opdrachtencentrale van de Intercommunale INTERFIN - Ter
informatie

41. Gemeentegebouwen - Isolatie leidingen van den verwarming - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter
informatie
42. Seniorie Brems - Herstelling van de lift - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
43. In conformiteit stellen van de elektrische installaties van verschillende gemeentegebouwen Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
44. Missies voor de controle van de gemeentelijke installaties, toe te vertrouwen aan een E.D.T.C. (Externe Dienst
voor Technische Controles) - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Wijkcontracten
45. “Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - St Lazarus: Subsidiëringsovereenkomsten voor de operatoren
van de projectenaanvraag “Integratie van kansarme bevolkingsgroepen” - Goedkeuring
46. Duurzaam Wijkcontract STEPHENSON - Tripartiete overeenkomsten van het socio-economisch luik en het
bestuur en de wijkantenne van het duurzaam wijkcontract Stephenson – Goedkeuring
Stedenbouw & leefmilieu
47. Naamwijziging van het gedeelte van de Aarschotstraat, tussen de Koninginnelaan en de Paleizenstraat, in
Keulenstraat - Definitieve goedkeuring
Wegen
48. Creëren en bewegwijzeren van gemeentelijke fietsroutes - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de
overeenkomst - Ter informatie
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
49. Reglement betreffende de adviesraad voor het dierenwelzijn - Goedkeuring
50. Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van ontwikkelingscoöperatie en de internationale solidariteit Goedkeuring
Franstalige cultuur & Cultureel centrum
51. Mogelijkheid om de kunstwerken van de gemeente Schaarbeek te presenteren via de nieuwe databank van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Ontwerpconventie tussen de twee partijen - Goedkeuring
Nederlandstalige cultuur
52. Toekennen van subsidies aan ouderverenigingen van Schaarbeekse basisscholen voor het jaar 2019 Goedkeuring
53. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2019 - Goedkeuring
54. Toekennen van subsidies aan de Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het werkjaar 2019 - Goedkeuring
55. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socio-culturele verenigingen voor het werkjaar 2019 Goedkeuring
56. Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2019 - Goedkeuring
Nederlandstalig onderwijs
57. Dienst Nederlandstalig Onderwijs - GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Aanpassingen in het schoolreglement voor
het schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring
Toerisme & folklore
58. VZW Maison Autrique - Overeenkomst - Goedkeuring
Kindertijd & Jeugd
59. Subsidies aan de verenigingen die werken met kleine kinderen, kinderen en Jeugd - Dienstjaar 2019 Goedkeuring
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
60. VZW "Fédération des Association de Parents de l'Enseignement Officiel" afgekort FAPEO - Overeenkomst
2019– Goedkeuring
Onthaal vrije tijd
61. Gemeentelijk onderwijs - Gemeentelijk retributiereglement betreffende het leveren van warme maaltijden en
soep - Wijziging - Goedkeuring

AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
62. De vergoedingspolitiek in de paracommunale verenigingen (Verzoek van de heer Cédric MAHIEU)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

Philippe Den Haene
Adjunct Gemeentesecretaris

Bernard Clerfayt
Burgemeester-Voorzitter

