SCHAARBEEK, 19/05/2020

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 27 MEI 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 28 MEI 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 27 mei 2020 niet konden
besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
1. COVID 19 - Donatie van de presentiegelden aan de ziekenhuizen Sint-Pieter te Brussel en het UVC Brugmann
(Brien) - April 2020 - Bekrachtiging
Kantoor der vergaderingen
2. INTERFIN - Wijziging van het maatschappelijk doel en van de statuten - Goedkeuring
3. SIBELGA - Wijziging van het maatschappelijk doel en van de statuten - Goedkeuring
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Begroting
4. COVID-19: Goedkeuring van de uitgevoerde uitgaven in gevolg van dwingende en onvoorziene
omstandigheden
Controle
5. Ocmw - Overeenkomst tussen de Gemeente en het Gewest met betrekking tot de toekenning van een subsidie
aan de gemeenten in de context van bijzondere subsidies - Invoering van een gepersonaliseerde pedagogische
workshop binnen het OCMW 2020 - Goedkeuring
6. VZW "Réseau Coordination Enfance" - Meerjarige overeenkomst 2020-2025 – Goedkeuring
7. VZW Crèches de Schaerbeek - Aanhangsel 2020-01 bij het beheerscontract 2019-2025 wijzigend het artikel 7 –
Goedkeuring
8. Kerkfabriek Verenigde Anglicaanse Holy Trinity - Rekening van 2019 - Gunstig adviseren
9. Kerkfabriek Sint Albertus: Rekening 2019 - Gunstig adviseren
10. Kerkfabriek Sint Jan en Nicolas – Begroting van 2020: Gunstig adviseren
11. Kerkfabriek Sint Aleydis: Rekening 2019- Goedkeuren
12. Kerkfabriek Heilige Familie: Rekening 2019 - Goedkeuren
Inkohieringen
13. Reglement vaststellend de retributies op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van administratieve stukken
– Wijziging
ALGEMENE ZAKEN
14. Algemeen Politiereglement - Goedkeuring
Juridische zaken
15. Ged. t/ ORANGE BELGIUM S.A. - Belasting op de antennes die niet-ioniserende stralingen uitzenden met een
frequentie tussen 0,1 MHz en 300 GHz - Aanslagjaar 2017 - Hoger beroep instellen
Vastgoedbeheer
16. Oprichting van een erfdienstbaarheid op het gemeentelijke perceel "afd. 11, C 104 x" ten voordele van het
perceel gelegen Henri Evenepoelstraat, 102 te 1030 Schaarbeek - Goedkeuring
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INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
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 18/20 - ter
informatie
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 19/20 - Ter
informatie
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 20/20 - ter
informatie
Franstalig gemeentelijk onderwijs - Aankoop van 9 interactieve witte borden bij Defilangues, aannemer van de
aankoopcentrale van GIAL- Buitengewone begroting - Ter informatie
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van tuinbouwmateriaal - Keuze van de
plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter in kennis stelling
Overheidsopdracht voor leveringen voor de verwerving van de facturatiemodule "Mercurius" (CIVADIS) Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter in kennis stelling
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop, installatie en inbedrijfstelling van preventieve radars
voor een periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar maximum 2 keer - Keuze van de plaatsingsprocedure
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter in kennis stelling
Gebouwen
Verschillende gemeentegebouwen - Plaatsing van dichtingsstrips rond ramen en deuren (raamovereenkomst) plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - ter informatie
Sint Elisabethkerk - Restauratie van de kerkramen - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht Goedkeuring
Bodemstudies op meerdere gemeentelijke sites in het kader van de opdrachtencentrale voor
bodemverontreinigingsstudies georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Verbintenis ten gevolge van een
raamovereenkomst - Ter informatie
'La Lustrerie' - Vervanging van het zadeldak - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
Opdracht van Veiligheids- en gezondheidscoördinator voor de tijdelijke bouwplaatsen voor werken aan
gebouwen en wegen - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
OPTIMA, Grote Bosstraat 76-80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en uitbreiding
van een Franstalige basisschool - Definitieve aansluiting op het gas- en het elektriciteitsnet - Ter informatie
Koningin-Groenpark, Jeugdpark en omgeving Crossing - Dagelijks beheer van de groene ruimtes Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de gemeentelijke vzw "Jeunes Schaerbeekois au Travail"
(JST asbl) - Goedkeuring
Moestuin Cambier - Plaatsing van een omheining rond het terrein om binnendringing te voorkomen Verrekeningen en verhoging van de uitgave - Ter informatie
Wijkcontracten
Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 3-1 “Renovatie – verhuur” REZ+ - Bankleninggarantie “Ailes 34”
Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 3-1 “Renovatie – verhuur” REZ+ - Bankleninggarantie “Houffalize 16”
Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 3-1 “Renovatie – verhuur” REZ+ - Bankleninggarantie “Teniers 15”
Wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Operatie 3 - Herinrichting van het Rasquinetpark - Studieopdracht Aanhangsel bij de overeenkomst – Supplement erelonen - Goedkeuring
Duurzaam wijkcontract Pogge: driepartijen overeenkomst met de operator van het project "Activering van de
openbare ruimte" – Goedkeuring
Duurzaam wijkcontract Koningin-Vooruitgang - Tweede wijzigingen in het protocolakkoord Beliris inzake de
betrokken operaties - Goedkeuring
Duurzaam Wijkcontract Stephenson - Operatie A - Studieopdracht Pool Stephenson – Gunningswijze van en
voorwaarden voor de opdracht – Ter informatie
Stedenbouw & leefmilieu
Bijzonder Bestemmingsplan n°19 "Westwijk van het Noordstation" - Opening van de wijzigingsprocedure Goedkeuring.

Wegen
40. Levering en plaatsing van fietsenstallingen in de openbare ruimte - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van
de opdracht - Ter informatie
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
41. Mobiliseren van de schaarbeekse hotelcapacitieten om de daklozen te helpen - Overeenkomst - Goedkeuring
Nederlandstalige bibliotheek
42. Dienst Nederlandstalige Bibliotheek - aanpassing van het gebruikersreglement
Nederlandstalig onderwijs
43. Dienst Nederlandstalig Onderwijs - Goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst met de
scholengemeenschap (OCSG) Groot-Bos-aan-Zee - Cyclus 2020-2026
44. Dienst Nederlandstalig onderwijs - GBS De Kriek - Betaling van de facturen van FIX vzw voor de uitgevoerde
werken en voor de bijkomende veiligheidsaanpassingen in 2019.
Kindertijd & Jeugd
45. Charter en intentieverklaring (niveau B) van het Platform bevoegd voor burgerdienst - Aansluiting Goedkeuring
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
46. Gemeentelijk onderwijs – Gemeentelijk reglement betreffende de bijdrage voor buitenschoolse opvang en
voor het aanbieden van soep en warme maaltijden
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
47. Verzoek tot regularisering van de personen zonder papieren wegens humanitaire en nationale
gezondheidsredenen in kader van de Covid 19 pandemie (Motie van de heer Tafouik BEN ADDI)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Cécile Jodogne
wnd Burgemeester-Voorzitster

