SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
17 maart 2020

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 25 MAART 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
26 MAART 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 25 maart 2020 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
1. Centre Culturel van Schaarbeek en AMAS Les Amis de la Maison des Arts - Vervanging van mevr Maïté
BODART door mevr Sybille DE RYCKE aan de algemene vergadering en de Raad van bestuur.
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Begroting
2. Begroting 2020 - Begrotingswijziging 1 - Goedkeuring
Controle
3. VZW A.S. Schaerbeek - Rekeningen 2018 - Toelage 2019 - Akte nemen
4. VZW "Crossing Schaerbeek Jeunes" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
5. VZW "Royal Canter Basket" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
6. Kerkfabriek Sint Servaas - Rekeningen van 2019 - Gunstig adviseren
7. Kerkfabriek Sint Elisabeth - Rekeningen 2019 - Gunstig adviseren
Inkohieringen
8. Reglement vaststellend de retributies op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van administratieve stukken
– Wijziging - Goedkeuring
9. Retributiereglement op markten, rommelmarkten, kermissen, braderijen en andere ambulante activiteiten Aanslagjaren 2020 tot 2024 – Wijziging - Goedkeuring
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Mobiliteit
10. Mobiliteitscontract - Hernieuwing 2020-SCH024 - Goedkeuring
Stedelijke ontwikkeling
11. Overeenkomst tot overdracht van opdracht aan Maatschappij voor stedelijke inrichting (MSI) en tot wijziging
van de samenwerkingsovereenkomst van 19 december 2013 - Goedkeuring
Milieuraadgeving
12. Overeenkomsten "Agenda 21" tussen de gemeente en Leefmilieu Brussel - Jaar 2020 - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Vastgoedbeheer
13. Pand gelegen Groenstraat, 216 - Aankoop ten algemenen nutte - Goedkeuring
14. Lochtstraat, 91-93 - Cultureel centrum van Schaarbeek - Huurcontract voor 3 jaren - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
Loopbaan
15. Verhoging van de toegekende toelage voor het vrijwilligerswerk - Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
16. 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 10/20 - Ter
informatie
17. 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 11/20 - Ter
informatie
18. 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 12/20 - Ter
informatie
19. Directie Infrastructuur - Dienst Uitrusting - Vastleggen van de financieringswijze van de uitgaven gelinkt aan de
aankoop van diverse leveringen en diensten besteld bij de aannemers van de geldig afgesloten
bestelbonopdrachten en raamovereenkomsten en te boeken op de buitengewone begroting 2020 - ter
informatie
20. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van heet water radiator, elektrische radiator en
geïntegreerde ventielradiator voor een periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar maximum 3 keer - Keuze
van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Gebouwen
21. Site Francis Duriau - Inrichting van een nieuwe speelplaats voor de Chazalschool - Uitbreiding van de opdracht
van het studiebureau belast met de energetische renovatie van het oude gebouw, gelegen naast de nieuwe
speelplaats - Verhoging van de uitgave - Ter informatie
22. 'La Lustrerie', Paleizenstraat 153 - Realiseren van een asbestinventaris - Overheidsopdracht van beperkte
waarde - Ter informatie
23. Realisatie van destructieve asbestinventarissen in verschillende gemeentegebouwen - Opdracht van beperkte
waarde - Ter informatie
24. School 8 - Renovatie van de stookruimte in het kader van de INTERFIN-opdrachtencentrale - Ter informatie
25. Josaphatpark, Crossing - Optrekken van een gebouw voor uitrustingen van collectief belang op de plaats van
de vroegere noord-tribune - Realiseren van een nieuwe aansluiting door Vivaqua - Ter informatie
26. Josaphatpark, Crossing - Optrekken van een gebouw voor uitrustingen van collectief belang op de plaats van
de vroegere noord-tribune - Gasaansluiting - Ter informatie
27. Gemeentehuis, bureau 0.31- Reconstructie van de wandbespanning, opdracht van werken Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Wegen
28. Horizontale signalisatie - Wegmarkeringen door middel van thermoplastische producten en met wegverf Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de overeenkomst - Ter informatie
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
29. Dienst Senioren – Project Citisen voor een netwerk van hulp en ondersteuning voor senioren – Partnerschap
met Maison Biloba Huis vzw - Goedkeuring
Nederlandstalige bibliotheek
30. Afsluiten van een overeenkomst tussen Cultuurconnect en de Gemeente Schaarbeek betreffende de
aansluiting van de Nederlandstalige Bibliotheek op 'Mijn Leestipper' van Cultuurconnect - Goedkeuring
31. Overeenkomst tussen Cultuurconnect en de Gemeente Schaarbeek betreffende de aansluiting van de
Nederlandstalige Bibliotheek op de E-boekendienst van Cultuurconnect - Goedkeuring
Nederlandstalig onderwijs
32. Afsluiten en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen GBS Paviljoen en het CLB Stedelijk en
Gemeentelijk Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) - Goedkeuring
33. GBS Paviljoen - Betaling van de factuur Dear Pigs - Goedkeuring
Jonge kind & jeugd
34. Subsidiereglement voor de kadervorming Jeugd - Goedkeuring
Toerisme & folklore
35. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de vzw «Art ère» en Jean-Henri Compère om het werk
Totem van de kunstenaar Jean-Henri Compère te deponeren op de rotonde Chazal - Goedkeuring

36. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en Visit Brussels ter gelegenheid van de Iris Feest op 9 mei
2020 - Goedkeuring
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Begroting - infrastructuur - logistiek
37. Coronavirus - Voorzorgsmaatregelen - Aankoop van desinfecterende handgel - Toepassing van artikel 249 van
de Nieuwe Gemeentewet - Goedkeuring
Strategie en interne controle
38. VZW Soleil Henri Evenepoel - Overeenkomst 2020 – Goedkeuring
39. Bibla Lire en classe asbl - Overeenkomst 2020 - Goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
40. Coronavirus (Covid-19) (Verzoek van de heer Mohammed ABKOUI)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Cécile Jodogne
Wnd Burgemeester-Voorzitster

