SCHAARBEEK, 16/06/2020

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 24 JUNI 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 25 JUNI 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 24 juni 2020 niet konden
besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. De openbare diensten, de rijkdom van alle schaarbeekse inwoners (Verzoek van de heer David Fievez)
2. De negatieve gevolgen van de blokkade van de Azalealaan (Verzoek van de heer Aymeric Leruste)
GEMEENTESECRETARIS
3. VZW "Centre culturel de Schaerbeek " - Overeenkomst "We need You" - Goedkeuring
4. Uitgaven gelinkt aan de verwerving van diverse leveringen en/of diensten in het kader van de sanitaire crisis
COVID-19 waarin werd voorzien door het College van Burgemeester en Schepenen conform artikel 249 §1 al 2
NGW - Instemmen met deze uitgaven
5. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties voor de
schoonmaak en ontsmetting van verschillende gemeentegebouwen – Toepassing van artikel 249 van de
Nieuwe Gemeentewet – Instemmen met de uitgaven
6. Steunmaatregelen aan schaarbeekse sportverenigingen ten gevolge van de Covid-19 crisis - Toekennen van
een forfaitaire premie aan de sportclubs - Goedkeuring
7. Thematische en territoriale ondersteuningsdienst - Subsidie van VZW UTSOPI - Van 15 juni tot 14 juli 2020
Kantoor der vergaderingen
8. Intercommunale voor teraardebestelling - Nieuwe statuten - Goedkeuring
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Boekhouding
9. OCMW - Rekeningen 2019 - Goedkeuring
10. Begroting 2019 - Afsluitende begrotingswijzigingen (BW 6/2019 en BW 7/2019) - Goedkeuring
11. Voorlopige vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2019 - Goedkeuring
Begroting
12. Buitengewone (BW3) en gewone (BW2) begrotingswijzigingen 2020 - Goedkeuring
Controle
13. VZW "EDJ FC Crossing de Schaerbeek" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
14. VZW Bibla Lire en Classe - Rekeningen 2019 - Akte nemen
15. VZW Maison Autrique - Rekeningen 2019 - Akte nemen
16. Verenigde Anglicaanse Kerk (Elsene) - Begroting 2020 - Gunstig adviseren
17. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila - Rekening 2019 - Goedkeuren
18. Gemeentelijke vzw "Arts et Culture 1030" - Voorstelling van het verslag vermeld in artikel 34 van de
Ordonnantie van 05/07/18 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking
tussen gemeenten - Goedkeuring
19. Gemeentelijke vzw "Oeuvre des colonies scolaires - O.C.S." - Voorstelling van het verslag vermeld op artikel 34
van de Ordonnantie van 05/07/18 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de
samenwerking tussen gemeenten - Goedkeuring

Inkohieringen
20. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de invordering
van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies - Dienstjaar
2021 - Goedkeuring
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Programma voor stadspreventie
21. Strategisch veiligheids- en Preventieplan (SVPP) 2020 - Goedkeuring
Milieuraadgeving
22. Autoloze zondag - 20 september 2020 - Reglement van inwendig bestuur - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Bestuursgeschillen
23. Politiereglement betreffende het gebruik van de groene ruimten gelegen op het openbaar domein van de
gemeente Schaarbeek - Goedkeuring
Vastgoedbeheer
24. Verwerving door de Gemeente Schaarbeek van 17 kadastrale percelen gelegen in de omtrek van de genoemde
"Cité des Jardins" langs de Leopold III laan te 1030 Schaarbeek, eigendommen van de Société coopérative de
Locataires et de Construction d'Habitations et Logements Familiaux (in vereffening), bij een akte van cessie na
gemeen overleg, voor een symbolische euro, en dit, ten algemenen nutte (verantwoord gerechtvaardigd) Goedkeuring
25. Gemeentelijk gebouw gelegen Groenstraat 216 / paleizenstraat 100-102 - Overeenkomst met de VZW
Communauté Musulmane de Belgique voor de bezetting van de 2de, 3de en 4de verdiepingen door de school
"La Vertu" - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
Steun
26. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Goedkeuring

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

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 23/20 - 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 25/20 - Ter
informatie
Infrastructuur - Landmeting door een landmeter van de speeltuin, Van Dyckstraat nr 20, bestelling bij Teccon,
aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG - Ter informatie
Overheidsopdracht voor leveringen voor de levering, montage en plaatsing van een klimmuur, een dansspiegel
en wandrek - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van stadsmeubilair - Keuze van de plaatsingsprocedure
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop, plaatsing en programmering van dataloggers voor het
bewaken van watermeters in gemeentelijke gebouwen - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van
de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Overheidsopdracht voor leveringen voor aankoop van CNG, dieselen elektrische voertuigen - Keuze van de
plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Aankoop van software voor het beheren van de ontwikkeling van de Human Resources genaamd SIRH - Wijze
van gunnen en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Gebouwen
Stephensonstraat 62-64 te 1000 Brussel - Verkennend bodemonderzoek - Opdracht van beperkte waarde - Ter
informatie
Energieaudit in het kader van de aanvraag van een milieuvergunning voor het SAC - Opdracht van beperkte
waarde - Ter informatie
School 'La Vallée' - Bouw van een nieuw lagere schoolgebouw voor bijzonder onderwijs type 1 en type 2 Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring

38. Josaphatpark - Verplaatsing van de watermeter van de buvette Sint-Sebastiaan - Ter informatie
39. SAC - Interventie aan lift 118851 (elektronisch lichtgordijn) - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
40. Crèche "La Petite Ourse" - Motorisering en elektrificatie van 34 rolgordijnen - Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
41. Diverse gemeentelijke en privé gebouwen op het gemeentelijk grondgebied - Opdracht stabiliteitsingenieur
(dienstenopdracht) – Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht – Ter informatie
42. Huis der Kunsten - Verlichting van architectonische elementen - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de
opdracht - Ter informatie
43. Scholenplan 2.0 (item 1)- Site "Bloemtuinen", Bouw van een middelbare school 'Olympe de Gouges' en
omgevingswerken - Aanduiding van een team "projectontwerpers" met het oog op een volledige
architectenopdracht - Opdracht van diensten - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht Goedkeuring
44. Technisch Centrum Rodenbach (TCR) - Inrichting van kantoorruimtes op de 5de en 6de verdieping (in het kader
van het TETRIS-project) - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
ONGR - Beheer van het wagenpark
45. Strijd tegen vervuilend gedrag - Aanpassing van het camera-dispositief gebruikt door SN&GR op basis van de
evolutie van de wet van 21 maart 2007 - Goedkeuring
Wegen
46. Heraanleg van de Blauweregenlaan - Plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht
van werken - Goedkeuring
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Franstalige cultuur & Cultureel centrum
47. Beheer van de gemeentelijke artistieke collectie door de dienst Franse Cultuur - Voorstel van een
aankoopcharter - Goedkeuring
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Strategie en interne controle
48. VZW "Fédération des Association de Parents de l'Enseignement Officiel" afgekort FAPEO - Overeenkomst 2020
– Goedkeuring (in openbare vergadering)
49. VZW Ecoles des Jeunes football club Crossing de Schaerbeek afgekort EDJ Crossing - Overeenkomst 2020 –
Goedkeuring
50. VZW La Vie en Bleu - Overeenkomst 2019 – Goedkeuring

51.
52.
53.
54.
55.
56.

AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
De gevolgen van de Epidemie COVID-19 - Het geweld gepleegd op vrouwen (Motie van Mevrouw Marie
NYSSENS)
Schaarbeek in een economische en sociale kritische toestand (Motie van Mevrouw Vanessa LOODTS en
Mevrouw Angelina CHAN)
de dekolonisatie en contextualisering van de openbare ruimte (Motie van de heer Mamadou BAH)
Het opstarten van een specifiek alarmsysteem in samenwerking met de apotheken voor de personen
slachtoffer van interfamiliaal geweld (Motie van Mevrouw Naïma BELKHATIR)
De voedingspakketten. (Verzoek van de heer Mohammed ABKOUI)
De verdeling van de maskers in Schaarbeek (Verzoek van de heer Cédric MAHIEU)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Cécile Jodogne
wnd Burgemeester-Voorzitster

