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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 18 DECEMBER 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 19 DECEMBER 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die 
op 18 december 2019 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. De veiligheid van de inwoners van Schaarbeek bij een erg of minder erg nucleair ongeval - Verzoek 

van Mevrouw Marie-France Deprez 
2. De definitieve afschaffing van de Lehon markt - Verzoek van de heer Abdelaziz Lamsoudi, de heer 

Ygit Jonathan en de heer Sauvenière Didier 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Procesbeheer 

3. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en "Oeuvre des Colonies Scolaires" (OCS) - 
Goedkeuring 

 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Begroting 
4. Ocmw - Begrotingswijziging 2 voor het dienstjaar 2019 - Goedkeuring 

 Controle 
5. Ocmw - Begroting voor het dienstjaar 2020 - Goedkeuring 
6. Ocmw - Begroting 2020 - Voorlopige twaalfden voor de maanden januari en februari 2020 - 

Goedkeuring 
 Begroting 

7. Begroting 2020 - Buitengewone en gewone diensten - Goedkeuring 
8. Begroting voor het dienstjaar 2020 - Voorlopige twaalfde - Goedkeuring 

 Controle 
9. Vzw "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise" - Beheerscontract 2020 - Mai 2025 – Goedkeuring 

10. VZW "La Balsamine"  - Meerjarige overeenkomst 2020-Mei 2025 – Goedkeuring 
11. VZW Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-

Noode/Schaerbeek - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
12. VZW "FAPEO" - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
13. VZW Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-

Noode/Schaerbeek - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
14. VZW "FC Kosova Schaerbeek" - rekeningen 2018 - akte nemen 
15. VZW Huis Biloba - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
16. VZW Mission Locale de Schaerbeek pour l'Emploi et la Formation - Rekeningen 2018 - Akte nemen 

  



 

 

 

 

 

 
 

 Inkohieringen 
17. Schaarbeekse premie Be Home - Aanslagjaar 2020 
18. Sociale begeleidingspremie - Aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 
19. Retributiereglement op markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen en andere ambulante 

activiteiten - Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging 
20. Reglement vaststellend de retributies op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van 

administratieve stukken – Wijziging 
21. Reglement vaststellend de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing - 

Aanslagjaar 2020 - Hernieuwing en wijziging 
22. Reglement vaststellend de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van 

toeristische logies - Aanslagjaar 2020 - Hernieuwing 
23. Gemeentebelasting op de openbare vervuiling of de oorzaken van vervuiling van de openbare 

wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze alsmede op containers voor commercieel afval - 
Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging 

24. Gemeentebelasting op de openbare vervuiling of de oorzaken van vervuiling van de openbare 
wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze alsmede op containers voor commercieel afval - 
Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging - Goedkeuring 

25. Belasting op de andere dan hoofdverblijven - Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging 
26. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – Aanslagjaar 2020 - Hernieuwing et 

wijziging 
27. Belasting op de parkeerplaatsen - Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging - 

Goedkeuring 
28. Belasting op de verspreiding van publiciteitsdrukwerken - Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing 

en wijziging 
29. Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Wijziging en 

hernieuwing 
30. Belasting op de onafgewerkte gebouwen - Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging 
31. Belasting op de leegstaande gebouwen bestemd voor professionele doeleinden - Aanslagjaren 2020 

tot 2024 – Hernieuwing en wijziging 
32. Belasting op commerciële publiciteitsonderstellen zichtbaar vanaf de openbare weg - Aanslagjaren 

2020 tot 2024 – Wijziging en hernieuwing - Goedkeuring 
33. Belasting op de commerciële oppervlakten – Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Hernieuwing en wijziging 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Steun bij de coördinatie 
34. Impulsfonds voor het Migrantenbeleid - Gemeentelijk verdelingsproject FIM 2020 - Goedkeuring 

 Territoriale en thematishe steun 
35. Subsidie van VZW Espace P..., - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring 
36. Subsidie van VZW Espace P..., - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring 

 Mobiliteit 
37. Subsidie « Bikes in Brussels »: goedkeuring van de overeenkomst met de Koning Boudewijnstichting 

 
ALGEMENE ZAKEN 

38. Algemeen Politiereglement - Goedkeuring 
 Juridische zaken 

39. Afsluiting van een driepartijenovereenkomst tussen de Gemeente, parking.brussels en Be-Mobile 
NV om aan parking.brussels de overeenkomst tussen de Gemeente en Be-Mobile voor de uitbating 
van de SMS-parkeerbetalingsdiensten over te dragen - Goedkeuring 

  



 

 

 

 

 

 
 

40. Overdracht aan parking.brussels van de parkeeropdrachten en einde van de parkeeropdrachten van 
RAUWERS CONTRÔLE N.V. : afsluiting van een overeenkomst tussen de Gemeente en de N.V. 
RAUWERS CONTRÔLE om het beheer en de verdeling van de geïnde bedragen door RAUWERS 
CONTROL vanaf 1 januari 2020 in te stellen 

 Vastgoedbeheer 
41. Gemeentelijk pand gelegen Félix Marchallaan, 1 te 1030 Schaarbeek - Nieuwe 

bezettingsovereenkomst (met inwerkingtreding op 1 januari 2020) te sluiten met de vzw La 
Balsamine (simultaan met het sluiten van een "raamovereenkomst voor meerdere jaren voor 
gemeentelijke subsidiëring" en van een "jaarlijks plan met doelstellingen" bij deze 
"raamovereenkomst voor meerdere jaren", in toepassing van het Gemeentelijk Reglement van 
27/03/2019 betreffende de toekenning, aanwending en controle van gemeentelijke subsidies) - 
Goedkeuring 

42. Gebouw op het hoek van Gaucheretstraat 199 en Destouvellesstraat 35,37 - 2 appartementen op 
het derde verdieping - Erfpacht met vzw ASIS – Goedkeuring 

43. Precaire bezettingsovereenkomst voor de grond gelegen Ernest Cambierlaan met een oppervlakte 
van 731.97m² onder het NMBS erfgoed - Goedkeuring 

 
HUMAN RESOURCES 

44. Voordelen toegekend aan het personeel - Wijziging van de nominale waarde van de maaltijdcheques 
- Goedkeuring 

 Loopbaan 
45. Raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van werknemers door het OCMW van 

Schaarbeek in het kader van artikel 60§7 van de organieke wet van 8.07.1976 - Goedkeuring 
 Wedden & pensioenen 

46. Sociaal programma - Toekennen van een eindejaartoelage in 2019 - Goedkeuring 
 

INFRASTRUCTUUR 
 Uitrusting 

47. 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 
48/19 - Ter informatie 

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 
49/19 - 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 
50/19 - Ter informatie 

50. Levering van strippers en producten voor houtbescherming - Plaatsingsprocedure en vaststelling van 
de voorwaarden van de overheidsopdracht van beperkte waarde - ter in kennis stelling 

51. Opdracht voor leveringen voor de aankoop van turnmateriaal voor de gemeentelijke scholen - Keuze 
van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

52. Overheidsopdracht van levering met als voorwerp aankoop van garderobekast - Overheidsopdracht 
van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Gunningswijze en voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

53. Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp onderhoud van de progiciel VOCALCOM Center 
- Keuze van de procedure en vaststelling van de voorwaarden van de overheidsopdracht - ter 
informatie 

 Gebouwen 
54. Audit voor de beveiliging van verschillende gemeentegebouwen - Uitbreiding van de opdracht - Ter 

informatie 
  



 

 

 

 

 

 
 

55. Renovatie van de stookruimtes van het scholencomplex Roodebeek, het Atheneum Fernand Blum 
(Renan) en het Emile Max Lyceum (Haacht) - opdrachtencentrale SIBELGA-UPREG/INTERFIN - 
verhoging van de uitgave - ter informatie 

56. School 2/12- Studies betreffende de renovatie van de stookkamers in het kader van de 
opdrachtencentrale van de Intercommunale INTERFIN - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

57. TCR kant Anatole France - Herstelling lift 42000122054 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van 
de opdracht - Ter informatie 

58. School La Vallée - Studies betreffende de renovatie van de stookkamers in het kader van de 
opdrachtencentrale van de Intercommunale INTERFIN - Ter informatie 

59. Gemeentegebouwen - Levering en plaatsing van een soepele vloerbekleding - Stock-opdracht voor 
werken - Ter informatie 

 Wijkcontracten 
60. Duurzaam wijkcontract Helmet - Vastgoedoperatie 2 (VO2 - Landbouwstraat 110-112) en Openbare 

ruimte 7 (OR7 - Landbouwstraat 110-112) - Studieopdracht – Aanhangsel bij de overeenkomst – 
Bijkomende erelonen– Herlancering en herneming van de opdracht – Goedkeuring 

 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

61. VZW "A vos côtés 1030" - Jaarlijkse overeenkomst 2019 – Goedkeuring 
 Franstalige bibliotheken 

62. Franstalige bibliotheken : indiening van een verlengingsaanvraag tot erkenning bij de Federatie 
Wallonië-Brussel in het kader van het decreet van 30/04/09, goedkeuring van het vijfjarenplan van 
ontwikkeling 2021-2025. 

 Nederlandstalig onderwijs 
63. Goedkeuring van de samenstelling van de schoolraad van school GBS Paviljoen. 

 Handel - Economie - Tewerkstelling 
64. Toekennen van subsidies, voor het dienstjaar 2019, aan de verenigingen van de handelaars - 

Goedkeuring 
 Sport 

65. V.Z.W. "C.T.T. Royal Alpa" - Uitzonderlijk subsidie 2019 - Jaarlijkse overeenkomst - Goedkeuring 
66. Jaarlijkse overeenkomst tussen de Gemeente en de VZW Sports Schaerbeekois - Goedkeuring 

 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

67. Huishoudelijk reglement van de cursussen voor sociale promotie - Goedkeuring 
 Strategie en interne controle 

68. VZW Centre des Ressources Humaines - Jaarlijks plan met doelstellingen 2019 - Goedkeuring 
69. VZW Ecoles des Jeunes football club Crossing de Schaerbeek afgekort EDJ Crossing - Overeenkomst 

2019– Goedkeuring 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Cécile Jodogne 
Wnd Burgemeester-Voorzitster 

 


