
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 21 april 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 29 APRIL 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 
30 APRIL 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 29 april 2020 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Ondersteuningsdienst 

1. Applied PhD (financiering Innoviris) - Deelname van de gemeente Schaarbeek in samenwerking met de 
Université Catholique de Louvain voor het projet "LOCOLLAB1030" - Goedkeuring 

 Kantoor der vergaderingen 
2. Donatie van de presentiegelden aan de ziekenhuizen Sint-Pieter te Brussel en het UVC Brugmann (Brien) - 

Bekrachtiging 
3. Volmachten ter medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie 
4. Aanduiding van ambtenaren die als enige documenten, zonder rechtsgevolgen, mogen ondertekenen (art 109, 

al 2 van de Nieuwe Gemeentewet) - Wijziging - Goedkeuring 
5. Intercommunale VIVAQUA - Wijziging van de statuten - Mandaat - Goedkeuring 

 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Controle 
6. Via - Statuten van de plurigemeentelijke vzw - Ter informatie 
7. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker - Rekening 2019 - Gunstig adviseren 
8. Kerkfabriek Epifanie - Rekening van 2019 - Gunstig adviseren 

 Inkohieringen 
9. Algemeen fiscaal reglement houdende economische steunmaatregelen voor lokale handelaars Covid19 - 

Aanslagjaar 2020 - Goedkeuring 
 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Programma voor stadspreventie 
10. PUIC/PIPS - Covid-19 - Opstarten van een distributiesysteem voor voedselpakketten aan zeer precaire 

schaarbeekse bevolking - Aanhangsel aan de overeenkomst met de vzw Episol - Goedkeuring 
 Territoriale en thematishe steun 

11. Thematische en territoriale ondersteuningsdienst - Subsidie aan de VZW Utsopi - Jaar 2019 - Goedkeuring 
 
ALGEMENE ZAKEN 

 Bestuursgeschillen 
12. Politieverordening van de Burgmeester - Toepassing van het artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet - 

Bevestiging 
 Vastgoedbeheer 

13. Duurzame wijkcontract "Pogge" - Pand gelegen Haachtsesteenweg, 294-296 - Bezettingsovereenkomst ten 
kosteloze titel tot 31.12.2020 met de maatschappij WIN IMMO - Goedkeuring 

14. Overeenkomst betreffende de bezetting, door de vzw Arts et Culture 1030, van lokalen in het gemeentelijke 
gebouw "Maison des Arts", gelegen Haachtsesteenweg, 147 te 1030 Schaarbeek (hoofddeel, bijgebouwen en 
tuin, exclusief de conciërgewoning), af te sluiten concomitant het "beheersplan 2020-mei 2025" van de vzw 
Arts et Culture 1030 - Goedkeuring 



 

 

 

 

 

 
 

HUMAN RESOURCES 
 Loopbaan 

15. Sluiten van de kaderovereenkomst 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 
 
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 13/20 - 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 14/20 - 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 15/20 - Ter 
informatie 

19. 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 16/20 - Ter 
informatie 

20. 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 17/20 - Ter 
informatie 

21. Aankoop van 31 smartphones en toebehoren voor de agenten van de diensten Gemeentelijk onderwijs, 
Infrastructuur en Gebouw bij Fnac-Vanden Borre NV - Ter informatie 

22. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van bouwmaterialen - Keuze van de gunningswijze en 
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 
23. TCR, School 'La Vallée', School 16, Crossing, Atheneum Fernand Blum-Renan - Wijziging van de 

elektriciteitsmeters voorafgaand of ten gevolge van de plaatsing van zonnepanelen op het dak - Ter informatie 
24. OPTIMA, Grote Bosstraat 76-80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en uitbreiding 

van een Franstalige basisschool - Aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet van de conciërgewoning - Ter 
informatie 

25. Scholenplan, project 25 - School 17, uitbreiding op de percelen gelegen Godefroid Guffensstraat 22-24 - 
Stadion Terdelt, optrekken van een gebouw voor de arbeiders belast met het onderhoud van de openbare 
ruimte en voor de pleinopzichters - Dienstenopdracht in percelen - Aanduiding van een projectauteur met het 
oog op de studies en de opvolging van de werken - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - 
Goedkeuring 

26. GH - Herstelling van lift 42000135488 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
27. Verschillende gemeentegebouwen - Plaatsing van warmtereflectoren achter de radiators (raamovereenkomst) 

- Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
 Wijkcontracten 

28. Stedelijk renovatiecontract Brabant Noord Sint Lazarius 2017-2020 - Wijziging van het programma voor de 
synagoge gelegen Rogierstraat 126 - Dienstenopdracht - Opmeting van de landmeter - Ter informatie 

 Stedenbouw & leefmilieu 
29. Naamwijziging van het gedeelte van de Rogierstraat, tussen de Vooruitgangsstraat en de Koning Albert II-laan, 

in Suzanne Tassierstraat, Gaucheretwegel en Koning Albert II-laan - Goedkeuring 
 Wegen 

30. Levering en plaatsing van fietsenstallingen in de openbare ruimte - Verhoging van de kredieten bestemd voor 
dit project - Goedkeuring 
 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

 Nederlandstalig onderwijs 
31. Samenwerkingsovereenkomst tussen GBS De Kriek en het CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) - Goedkeuring 
 Toerisme & folklore 

32. VZW Maison Autrique - Overeenkomst - Goedkeuring 



 

 

 

 

 

 
 

33. Reglement voor de deelname aan de erfgoedprijs van de gemeente Schaarbeek - Wijzigingen van artikelen 5 
en 6 - Goedkeuring 

34. Subsidies aan de vzw Explore Brussels - Goedkeuring 
 Kindertijd & Jeugd 

35. Driedelige overeenkomst tussen de vzw Atout Projet, vzw jeugd 1030 en de gemeente Schaarbeek - 
Goedkeuring 

36. Reglement over het toekennen van subsidies aan projecten Kleine kinderen-Kinderen-Jeugd - Goedkeuring 
 Solidariteit & Gelijke kansen 

37. Overeenkomst tussen het Huis van de Vrouw en de vzw Rana - Goedkeuring 
 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

 Begroting - infrastructuur - logistiek 
38. Franstalig onderwijs - Instrumentale muziekacademie - Overeenkomst met SEMU voor de reproductie van de 

deelname - Goedkeuring  
 Strategie en interne controle 

39. VZW La Vie en Bleu - Overeenkomst 2020 – Goedkeuring 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

 
 
 
 
 

David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
 
 

Cécile Jodogne 
Wnd Burgemeester-Voorzitster 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


