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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 19 FEBRUARI 2020 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 FEBRUARI 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 19 februari 2020 niet konden besproken 
worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 
1. Reglement betreffende het gemeentelijk beleid aangaande het parkeren, goedgekeurd door de gemeenteraad 

op 23 oktober 2019 en van kracht sinds 1 januari 2020 (Verzoek van Mevrouw Héloïse van Cutsem en de heer 
Christian Schoenmaeckers) 

2. Reglement betreffende het gemeentelijk beleid aangaande het parkeren, goedgekeurd door de gemeenteraad 
op 23 oktober 2019 en van kracht sinds 1 januari 2020 (Verzoek van de heer Jesse Pappers) 

 
GEMEENTESECRETARIS 

 CISO-DPO 
3. Overeenkomst met RenovaS vzw betreffende de verwerking van persoonsgegevens (RGPD) om kadastrale 

informaties, die in het bezit van de Gemeente zijn, te krijgen - Goedkeuring 
 Kantoor der vergaderingen 

4. Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie - Jaarrekeningen 2018 en begroting 2019 - Ter 
informatie. 

 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Controle 
5. VZW "Centre des Ressources Humaines" in het kort CRHu - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
6. VZW Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale in het kort ASIS - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
7. Kerkfabriek Sint Maria – Begroting 2020 - Gunstig adviseren 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Huisvesting 
8. Partnerschap Gemeente - Vzw Biloba - Overeenkomst 2020 – Goedkeuring 

 Stedelijke ontwikkeling 
9. Duurzaam Wijkcontract Heuveltje - Samenstelling van de wijkcommissie - Goedkeuring 

 Milieuraadgeving 
10. Charter "Ecologische goodies" - Goedkeuring 

 
ALGEMENE ZAKEN 

 Vastgoedbeheer 
11. Stadsvernieuwingscontract 2 (SVC.2) - Pand gelegen in Koninginneplein 14 - Laatste aanbod en beroep op 

onteigening voor openbare doeleinden in geval van weigering - Machtiging om gerechtelijke stappen te 
ondernemen - Goedkeuring 

12. Stadsvernieuwingscontract 2 (SVC.2) - Pand gelegen in Koninginneplein 15 - Onteigening voor openbare 
doeleinden - Machtiging om gerechtelijke stappen te ondernemen - Goedkeuring 

  



 

 

 

 

 

 
 

13. Stadsvernieuwingscontract 2 (SVC.2) - pand gelegen in Koninginneplein 16 - Onteigening voor openbare 
doeleinden - Machtiging om gerechtelijke stappen te ondernemen - Goedkeuring 

 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
14. Aankoop van 3 bakfietsen en toebehoren - Plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de 

overheidsopdracht van beperkte waarde - Ter informatie 
 Gebouwen 

15. Gebouw gelegen Groenstraat 216 - Inrichting van de 5de en 7de verdieping om er de dienst SPP in onder te 
brengen - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

16. Gebouw gelegen Groenstraat 216 - Inrichting van de 5de en 7de verdieping om er de dienst SPP in onder te 
brengen - Realisatie van een destructieve asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie 

 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

17. Huishoudelijk reglement van de gemeentelijke scholen - Goedkeuring 
 Pedagogische inspectie 

18. Overeenkomsten "besturingsplannen" van de CECP met de kleuter- en basisscholen n° 2, 6 et 16, de 
basisschool n°13 en de basisschool La Vallée (bijzonder onderwijs) - Goedkeuring 

19. Programma van de lokale coördinatie voor de kinderen - Inventaris, Analyse van de behoeften en Prioriteiten 
voor 2020-2025, voorgesteld door de gemeentelijke onthaalcommissie - Goedkeuring 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 
(g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris 
 (g) Cécile Jodogne 

Wnd Burgemeester-Voorzitster 
 


