SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
3 september 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 11 SEPTEMBER 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
12 SEPTEMBER 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 11 september 2019 niet konden besproken
worden.
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
1. Verkiezing van een schepen ter vervanging van Mevrouw Jodogne
2. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de gemeentelijke vzw ALE
3. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de gemeentelijke vzw's - HSS en ASIS
4. Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l'Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS) - Moreel verslag
2018 - Ter informatie
5. Brulocalis, Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel - Activiteitenverslag 2018 - Ter informatie.
6. Sibelga scrl - Jaarverslag 2018 - Rekeningen en Bestuur 2018
7. IRIS - Vertegenwoordiging van de gemeente Schaarbeek
Procesbeheer
8. Dienst procesbeheer - Ontbinding met onderlinge toestemming van de overheidsopdracht van beperkte
waarde tot stand gekomen via een aanvaarde factuur voor de hosting van een klantbegeleidingssysteem Goedkeuring
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Begroting
9. Begroting 2019 - Buitengewone dienst - Begrotingswijziging n°3 - Goedkeuring
Controle
10. VZW "Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek" - Meerjarige overeenkomst 2019-2020 – Goedkeuring
11. VZW "Jeunes Schaerbeekois au Travail" - Meerjarige overeenkomst 2019-2020 – Goedkeuring
12. VZW "Mission Locale de Schaerbeek" - Meerjarige overeenkomst 2019-2020 – Goedkeuring
13. VZW "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" - Meerjarige overeenkomst 2019-2020 – Goedkeuring
14. VZW "Schaerbeek Action Emploi" - Meerjarige overeenkomst 2019-2020 – Goedkeuring
15. VZW "Atout Couleur" - Meerjarige overeenkomst 2019-2024 – Goedkeuring
16. VZW "Cercle de tennis de table Royal Alpa" - Uitzonderlijke subsidie 2018 en rekeningen 2016/2017 - Akte
nemen
17. VZW "Xtreme Team Parkour" - Uitzonderlijke subsidie 2018 en rekeningen 2017 - Akte nemen
18. VZW Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek, in het kort PEPSS - Rekeningen 2017 Akte nemen
19. VZW "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" afgekort in PE - Rekeningen 2017 - Akte nemen
20. VZW Atout couleur - Rekeningen 2018 - Akte nemen
21. VZW "La Gerbe" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
22. VZW "Rénovation à Schaerbeek" in het kort RenovaS - Rekeningen 2018 - Akte nemen
23. VZW "CréACtions" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
24. VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
25. VZW "Académie des Arts de la Parole, de la Danse et de la Musique van Sint-Josse-Ten-Noode/Schaarbeek" Beheercontract – Goedkeuring

26. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker - Rekening 2018 - Gunstig adviseren
27. Kerkfabriek Epifanie - Rekening van 2018 - Gunstig adviseren
28. Kerkfabriek Sint Jan & Niklaas - Rekening van 2018 - Goedkeuring
29. Kerkfabriek Sint Maria - Rekening van 2018 - Gunstig adviseren
30. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila - Rekening 2018 - Goedkeuring
31. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila – Begroting 2019 - Akte nemen
32. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging 1 van 2019 - Gunstig adviseren
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Steun bij de coördinatie
33. Programma voor de Sociale Cohesie - Ontwerp van aanhangsel nr 3 aan de gemeentelijke overeenkomst 20162020 - Goedkeuring
Begeleiding van personen
34. Standaardovereenkomsten AGM in het kader van de uitvoering van autonome werkstraffen en verplichte
Dienstverleningen – Delegatie van de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en Schepenen Goedkeuring
Mobiliteit
35. European Road Safety Charter - Goedkeuring
36. Evaluatie van de strategische verkeersveiligheidnota - Goedkeuring
Huisvesting
37. Strijd tegen leegstaande woningen - Overeenkomst van terbeschikkingstelling van de gewestelijke toelage
(25.000€) voor 2018 - Goedkeuring
38. Medewerking Gemeente - Vzw Biloba - Overeenkomst 2019 – Goedkeuring
Stedelijke ontwikkeling
39. Duurzaam Wijkcontract Stephenson - Overeenkomst van terbeschikkingstelling van een voorschot van
2.147.860,56€ op de gewestelijke toelage - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Bestuursgeschillen
40. Politie besluit van de Burgmeester - Toepassing van artikelen 119 bis, 133 en 135 §2 van de Nieuwe
Gemeentewet - Verbod om alcohol te nuttigen op de openbare weg - Ter kennis neming.
Vastgoedbeheer
41. Ecuries van de Tram, Rubensstraat, 95 te 1030 Schaarbeek - Nieuwe offerteaanvraag - Keuze van de
operationele wijze en goedkeuring van het bestek - Goedkeuring
42. Ontwerp van precaire bezettingsovereenkomst te sluiten tussen de Gemeente Schaarbeek en de vzw Scouts et
Guides Pluralistes de Belgique, tredend voor de 66de Eenheid (streek van Brussel-Noord), met als voorwerp
het deel aan de voorkant van de gemeentelijke onroerende complex gelegen Ernest Cambierlaan, 2C te 1030
Schaarbeek - Goedkeuring
43. Tetris - Groenstraat 216 - Huurcontract voor de 5de en 7de verdiepingen - PPU - Goedkeuring
44. Goed gelegen Destouvelles, 37 - Gelijksvloer - Huurcontract met de kinderraadpleging - Goedkeuring
45. Goed gelegen Destouvellesstraat 35 - Huurcontract met VZW Maison Médicale Le 35 - Goedkeuring
46. Jeruzalemstraat, 46 - Uitbreiding Actiris - Huurcontract - Verlenging - Wijziging van het aanhangsel Goedkeuring
47. Gemeentelijk terrein gelegen Henri Evenepoelstraat op de hoek van de Jules Lebrunstraat - Koopoptie aan de
N.V. Robert Immo - Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
48. 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 26/19 - Ter
informatie
49. 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 27/19 - Ter
informatie

50. 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 28/19 - Ter
informatie
51. 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 30/19 - ter
informatie
52. 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 34/19 - Ter
informatie
53. 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 35/19 - Ter
informatie
54. 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 36/19 - Ter
informatie
55. Aankoop van 5 smartphones en toebehoren voor de agenten van de diensten Uitrusting, Gemeentelijk
onderwijs, Speciale technieken en Algemene zaken bij A&S Partners NV - Ter informatie
56. Aankoop van 5 smartphones en toebehoren voor de agenten van de diensten Uitrusting, Gemeentelijk
onderwijs en Algemene zaken bij A&S Partners NV - Ter informatie
57. Aankoop van 2 smartphones en toebehoren voor de Burgemeester en de 1ste Schepen, bij A&S Partners NV Ter informatie
58. SN&GR - Aankoop van bomen - Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Ter
informatie
59. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de indeling van de gebouwen van de 3e en 4e
verdieping (CTR-gebouw) en levering van meubilair voor de gemeentelijke administratie voor een periode van
één jaar, driemaal hernieuwbaar - Gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
60. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van bouwmaterialen - Keuze van de gunningswijze en
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
61. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van een zelfreinigende robot en het
afsluiten van een dienstcontract - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van
de opdracht - Ter informatie
62. Overheidsopdracht voor leveringen voor de sanitaire artikelen voor een periode van één jaar - Keuze van de
gunningswijze en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
63. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van speciale voertuigen: hippovuilniskar,
minigraafmachine en stadsstofzuiger - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden
van de opdracht - Ter informatie
64. Overheidsopdracht voor leveringen voor realisatie en levering van gietijzeren bankpalen en poten voor een
periode van één jaar hernieuwbaar twee keer - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
65. Overheidsopdracht voor diensten voor het ontwerp en realisatie van twee voorlichtingscampagnes
betreffende de netheid van de openbare ruimte - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Gebouwen
66. Bouw van een uitbreiding op het dak van een zijvleugel van het Atheneum Fernand Blum (afdeling Renan) Realisatie van een destructieve asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie
67. Optima - Uitbreiding van school 10 - Werken voor data en branddetectie op basis van de bestaande bekabeling
- Overheidsopdracht van beperkte waarde - Ter informatie
68. Gebouw gelegen Leuvensesteenweg 339 - Herstelling en behandeling tegen vocht van het appartement op het
gelijkvloers - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie
69. Sportzaal, Koninklijke Sint-Mariastraat 92 - 94 - Herstelling van het openings- en sluitingssysteem van de
toegangsdeur tot de sportzaal en tot de dienst Jeugd - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie
70. Onthaal van de burgers, in een specifiek daartoe voorziene ruimte op het Gemeentehuis - Herinrichting van
twee lokalen - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie

71. Bodemonderzoeken op 3 gemeentelijke sites en aan de Sint-Suzannakerk in het kader van de
opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies, georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Verhoging
van de uitgave - Ter informatie
72. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van lokalen voor een scouts- en gidseneenheid Verhoging van de uitgave - Ter informatie
73. Huis der Kunsten, Haachtsesteenweg 147 - Restauratie van de beschermde salons, studieopdracht - Verhoging
van de uitgave voor bijkomende - Honoraria - Ter informatie
74. Josafatpark, Crossing - Optrekken van een gebouw voor uitrustingen van collectief belang op de plaats van de
vroegere Noord-tribune - Installatie van een lift - Verhoging van de uitgave voor het budget van de werken Ter informatie
75. Atheneum Fernand Blum, afdeling Renan - Ernest Renanlaan 12 - Uitbreidingswerken op het dak Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
76. 'La Lustrerie', school 3 en school 2/12 - Renovatie van de stookruimtes in het kader van de opdrachtencentrale
INTERFIN - Ter goedkeuring
77. TCR zijde Anatole France - Inconformiteitstelling van de brandbestrijdingsinstallatie - Aanpassing van de
aansluiting van een waterleiding en plaatsing van een aangepaste meter – Ter informatie
78. Bodemonderzoeken op de site van de Grote Bosstraat (project Optima) in het kader van de
opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies, georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Vastlegging
van kredieten ten gevolge van een raamovereenkomst - Ter informatie
79. Project "OPTIMA" - Grote Bosstraat 76-80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en
uitbreiding van een Franstalige basisschool - Verplaatsing van de nieuwe hoogspanningscabine en opheffing
van de bestaande cabine - Ter informatie
80. School 16 - Renovatie van de stookruimte in het kader van de opdrachtencentrale INTERFIN - Ter informatie
81. TCR - In conformiteitstelling van de brandbestrijdingsinstallatie - Aanpassing van de aansluiting van een
waterleiding en plaatsing van een aangepaste meter – Ter informatie
82. TCR - Herstelling lift - Vervanging van de frequentieregeling - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
83. Gebouw gelegen Paleizenstraat 195 - Beveiliging van de ingang (fase II) - Plaatsingsprocedure en voorwaarden
van de opdracht van werken - Ter informatie
84. Appartementsgebouw gelegen Paleizenstraat 195 - Beveiliging van de ingang - Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
85. Aarschotstraat 208: lokalen RenovaS - Plaatsing van een veiligheidslichtgordijn ter hoogte van de toegang tot
de liftcabine - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
86. 'Théâtre de la Balsamine' - Inconformiteitstelling van de lift - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
Wijkcontracten
87. Stadsvernieuwingscontract Brabant/Noord/Sint-Lazarus - Operatie AR15 Studentenpool en link met het Huis
der Kunsten, Koninginneplein - Architecturale studieopdracht - Bepaling van de gunningswijze en de
voorwaarden voor de studieopdracht - Goedkeuring
Stedenbouw & leefmilieu
88. Vrijwillig samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie van de uitvoering van het Inspectiewetboek
tussen Brussel Leefmilieu en de gemeente Schaarbeek - Goedkeuring
89. Nieuw rooilijnplan van de Jeruzalemstraat, tussen de Haachtsesteenweg en de Louis Bertrandlaan Goedkeuring
Wegen
90. Heraanleg van het rondpunt op het kruispunt van de François Rigasquare, de lanen Eugène Demolder en Emile
Verhaeren en de Nestor de Tièrestraat - Plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de
opdracht - Goedkeuring
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Nederlandstalige cultuur
91. Samenstelling van de Adviesraad "Lokaal Cultuurbeleid" - Goedkeuring
Handel - Economie - Tewerkstelling
92. Meerjarige overeenkomst 2019-2024 tussen de gemeente Schaarbeek en de HUB Brussels - Goedkeuring
93. Toekennen van subsidies voor het dienstjaar 2019 aan de Schaarbeekse Folklore - Goedkeuring

Sport
94. Subsidies aan de sportclubs voor het jaar 2019 - Dienstjaar 2018 - Goedkeuring
Kindertijd & Jeugd
95. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Jaarlijkse overeenkomst 2019 – Goedkeuring
96. Vzw "Créactions" - Jaarlijkse overeenkomst 2019 – Goedkeuring
Solidariteit & Gelijke kansen
97. Adviescommissie voor het gehandicaptenbeleid - Vernieuwing van haar samenstelling - Goedkeuring
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
98. VZW " Bienveillance à l'Ecole (BALE) - Overeenkomst 09/2019 - 06/2021 - Goedkeuring
99. Gemeentelijke Onthaalcommissie - Aanstelling van een nieuw lid uit de gemeenteraad - Goedkeuring
Strategie en interne controle
100. Activiteitenverslag 2018 van het Netwerk Coördinatie Kinderjaren (NCK) - Ter informatie
AGENDA (VERVOLG)
MONDELINGE VRAGEN
101. De schoolvakanties (Vraag van Mevrouw Naima BELKHATIR)
102. De verdraagzaamheid voor de fietsen geduwd door hun eigenaars in het Josfatpark (Vraag van de heer Cédric
MAHIEU)
103. De strijd tegen stikstofoxide (Vraag van de heer Cédric MAHIEU)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
(g) Philippe Den Haene
Adjunct-Gemeentesecretaris

(g) Cécile Jodogne
Burgemeester wnd-Voorzitster

