
  SCHAARBEEK, 20/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 OKTOBER 2020 om 18.30 uur oftewel, in zijn gewoon 
lokaal van vergaderen, ten gemeentehuize, of in videoconferentie, om te beraadslagen over de voorwerpen 
die op hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 29 OKTOBER 2020 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 28 oktober 2020 niet konden besproken worden.  

 

OPENBARE VERGADERING 

 

PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS 

1. Weginrichtingen in de testfase op de Eisenhowerlaan en de Azalealaan, en hun impact op de 
leefbaarheid in de buurt (Vraag van de heer Philippe CORNELIS) 
 

GEMEENTESECRETARIS 

 Kantoor der vergaderingen 

2. Verkiezing van een schepen ter vervanging van de heer Sadik KÖKSAL 

 Ombudsman 

3. Ombudsman - Voorstelling van het jaarlijks verslag 2019 

 Kantoor der vergaderingen 

4. Intercommunale voor teraardebestelling - Nieuwe statuten - Goedkeuring 

5. Partnerovereenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de gemeentelijke Intercommunale voor 
Teraardebestelling -Goedkeuring 

6. Schaarbeekse Haard - Presentatie van het jaarverslag 2019 - Ter informatie 

7. Schaarbeekse Haard - Buitengewone Algemene Vergadering van dinsdag 13 oktober 2020 - Ter 
informatie. 
 

FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Begroting 

8. Gewone (BW4) en buitengewone (BW5) begrotingswijzigingen 2020 - Goedkeuring 

 Controle 

9. VZW "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" afgekort in PE - Rekeningen 2018 - Akte nemen 

10. VZW Schaerbeek information - Rekeningen 2018 - Akte nemen 

11. VZW "SAVE Belgium" - Rekeningen 2018 - Akte nemen 

12. VZW "Jeunes Schaerbeekois au Travail" in afkorting JST - Rekeningen 2019 - Akte nemen 

13. VZW "Ludothèque Sésame" - Rekeningen 2019 - Akte nemen 

14. VZW "Rénovation à Schaerbeek" in het kort RenovaS - Rekeningen 2019 - Akte nemen 

15. VZW Schaerbeek Action Emploi - Rekeningen 2019 - Akte nemen 

16. Gemeentelijke VZW "A vos côtés 1030" - Beheerscontract 2020-2024 - Goedkeuring 

  



17. Toekenning van een kas voor geringe uitgaven aan de SNGR (Schaarbeek Openbare Netheid & 
Groene Ruimtes) dienst - Goedkeuring 

18. Gemeentelijke subsidies 2019 - Afwijking van artikel 16 van het Reglement betreffende de 
toekenning, aanwending en controle van gemeentelijke subsidies van 27 maart 2019 - Goedkeuring 

 Inkohieringen 

19. Belasting op de niet bebouwde terreinen gelegen aan de openbare weg die voldoende is uitgerust 
- Aanslagjaren 2021 tot 2023 - Wijziging 

20. Gemeentebelasting op de openbare vervuiling of de oorzaken van vervuiling van de openbare 
wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze alsmede op containers voor commercieel afval - 
Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

21. Belasting op de andere dan hoofdverblijven - Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

22. Belasting op de commerciële oppervlakten – Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

23. Belasting op de parkeerplaatsen - Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

24. Belasting op de verspreiding van publiciteitsdrukwerken - Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

25. Belasting op de bookmakerskantoren en hun filialen voor weddenschappen op paardenrennen - 
Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

26. Belasting op het ter beschikking stellen aan het publiek van telecommunicatieapparatuur tegen een 
vergoeding - Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

27. Belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren - Aanslagjaren 2021 tot 2024 – Wijziging 

28. Belasting op de leegstaande gebouwen bestemd voor professionele doeleinden - Aanslagjaren 2021 
tot 2024 – Wijziging 

29. Belasting op de verwaarloosde of onverzorgde gebouwen - Aanslagjaren 2021 tot 2025 – 
Hernieuwing en wijziging 

30. Belasting op de privéclubs - Aanslagjaren 2021 tot 2025 – Hernieuwing en wijziging 

31. Belasting op de raamprostitutieruimten - Aanslagjaren 2021 tot 2025 – Hernieuwing en wijziging 

32. Belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden - Aanslagjaren 2021 tot 2025 – 
Hernieuwing en wijziging 

33. Belasting op de automatische verdelers van bankbiljetten, briefwisseling en de toestellen voor “Self 
banking” - Aanslagjaren 2021 tot 2025 – Hernieuwing en wijziging 

34. Belasting op de tijdelijke bezetting van het openbare domein - Aanslagjaren 2021 tot 2025 – 
Hernieuwing en wijziging 

 Invorderingen 

35. Reglement betreffende vrijstellingen voor retributies inzake schoolopvang, soep en warme 
maaltijden tijdens de COVID-19-periode - Goedkeuring 

 

STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 
 Administratieve en financiële steun 

36. Vzw "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise" - Wijziging van het Beheerscontract 2020-2025 – 
Goedkeuring 

 Huisvesting 

37. COVID 19 - Mobilisering van de hotelcapaciteiten voor de huisvesting van daklozen - Dringende 
verlenging van de maatregel - Goedkeuring 

 

ALGEMENE ZAKEN 

 Bestuursgeschillen 

38. Politieverordening van de Burgmeester - Toepassing van het artikel 134 van de Nieuwe 
Gemeentewet - Bevestiging 

 Vastgoedbeheer 

39. Vasgoedbedrijf - Duurzame wijkcontract Stephenson - pand gelegen in James Wattstraat 35-39 en 
Jacquetstraat 28 - Onteigening voor openbare doeleinden - Machtiging om gerechtelijke stappen te 
ondernemen - Goedkeuring 

 

  



 

INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 

40. 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 
38/20 - Ter informatie 

41. 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 
39/20 - Ter informatie 

42. 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 
40/20 - Ter informatie 

43. 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 
41/20 - Ter informatie 

44. 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 
42/20 - Ter informatie 

45. 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 
43/20 - Ter informatie 

46. Sluiting met de BCVBA REPROBEL van de overeenkomst voor het gemeentebestuur met als titel " 
individuele overeenkomst gemeente bestuur reproducties op papier - fotokopieën en prints - 
vermengde inning (referentiejaar 2018) " en van de overeenkomst voor de bibliotheken met als titel 
" individuele overeenkomst reproducties op papier referentiejaar 2018" - Goedkeuring 

47. 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 CBS van 13 en 20 oktober 2020 conform 
artikel 249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven 

48. Blijken van belangstelling in de aankoopcentrale van de federatie Wallonië-Brussel met als voorwerp 
de raamovereenkomst voor de levering van boeken en andere bronnen - Goedkeuring 

49. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van een zelfreinigende robot en 
het afsluiten van een dienstcontract - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

50. Overheidsopdracht voor leveringen voor de sanitaire artikelen voor een periode van één jaar 
stilzwijgend verlengbaar maximum 1 keer - Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 

51. School 3 - Installatie van een energie-meetsysteem volgens de NR-Click-overeenkomst in het kader 
van het PLAGE-programma - Ter informatie 

52. Project voor de bouw van de Nederlandstalige school ‘De Kriek’ en een sporthal en de uitbreiding 
van school 10 op de site Optima - Opdracht voor de veiligheids- en gezondheidscoördinatie - 
Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

53. Royal Tennis Club Lambermont - Werken voor de inconformiteitstelling van de elektrische installaties 
- Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie 

54. Masuistraat 186 - Verkennend bodemonderzoek in het kader van de opdrachtencentrale voor 
bodemverontreinigingsstudies georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Verbintenis ten gevolge van 
een raamovereenkomst - Ter informatie 

55. Atheneum Fernand Blum - Afdeling Renan - Renovatie van het rioleringssysteem onder de 
speelplaatsen - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

56. Gemeentegebouw gelegen Paleizenstraat 195 - Vervanging van de stookketels en aanpassing van het 
rookkanaal - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

57. Opdracht voor diensten - Studieopdracht met het oog op de heraanleg van de speelplaatsen van de 
gemeentescholen Paviljoen en René Magritte - Definiëren van de plaatsingsprocedure en vaststellen 
van de voorwaarden van de studieopdracht - Ter informatie 



58. Studieopdracht voor het uitwerken van de wijziging van BBP nr.19 « Westwijk van het Noordstation» 
en van zijn Milieueffectenrapport (MER) - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - 
Ter informatie 

59. Lyceum Emile Max - Beveiliging van de toegangen, plaatsing van een inbraakdetectie - 
Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

60. SAC - Interventies aan liften 118849 et 18850 (olielekken aan het remsysteem) - Plaatsingsprocedure 
en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Wijkcontracten 

61. Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 2-3 - Stadsbeleid 2017-2020 – Operationele doelstelling 1 - 
Socio-culturele uitrusting “Élite-Scarabaeus” (creatie van een collectieve wijkuitrusting gewijd aan 
culturele en socio-culturele evenementen als vectoren voor sociale cohesie) - Studieopdracht - 
Aanhangsel bij de overeenkomst – Ereloonsupplement - Goedkeuring 

62. Duurzaam wijkcontract Pogge - Operatie 3-11 – Fietsenparkeren (Houffalize 16) - Goedkeuring 

 Stedenbouw & leefmilieu 

63. 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 - Definitieve 
goedkeuring. 

 Wegen 

64. Eindejaarsverlichting in de handelswijk Helmet - Aankoop van nieuwe decoratieve elementen en 
vervanging van ondersteuningskabels - Gunningsprocedure en voorwaarden van de opdracht van 
leveringen - Ter informatie 

 

BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
65. Aanhangsel bij de meerjarige overeenkomst 2019-2024 met de vzw Atout Couleur - Uitzonderlijke 

subsidie voor werken om de ontvangstruimte en de kinderkeuken in overeenstemming te brengen - 
Goedkeuring 

66. Subsidies aan de Schaarbeekse culturele bedrijven getroffen door covid_19 (Ondersteuningsplan 
voor de culturele sector - Covid 19) - Goedkeuring 

67. Subsidies aan de verenigingen actief op gebied van ontwikkelingscoöperatie en de internationale 
solidariteit - Goedkeuring 

 Nederlandstalige cultuur 

68. Uitgaven gelinkt aan de heroriëntering van de programmatie en communicatie van de Dienst 
Nederlandse Cultuur tijdens de periode april -augustus in het kader van de sanitaire COVID-19 crisis 
conform artikel 249§1 alinea 2 van de NGW - Instemmen met de uitgaven en uitbetaling van de 
facturen 

69. Toekennen van subsidies aan ouderverenigingen van Schaarbeekse basisscholen voor het jaar 2020 - 
Goedkeuring 

 Toerisme & folklore 

70. Subsidies voor vzw Arkadia - Goedkeuring 

71. Subsidies voor vzw Explore Brussels - Goedkeuring 

 Sport 
72. Subsidies aan de sportclubs voor het jaar 2020 - Dienstjaar 2019 - Goedkeuring 

 Kindertijd & Jeugd 

73. Vzw "Créactions" - Jaarlijkse overeenkomst 2020 – Goedkeuring 

74. Subsidies aan de verenigingen die werken met kleine kinderen, kinderen en Jeugd - Dienstjaar 2020 
- Goedkeuring 

 Solidariteit & Gelijke kansen 

75. Subsidies aan verenigingen actief op gebied van handicap - Goedkeuring 

 

FRANSTALIG GEMEENTELI JK ONDERWIJS 

 Pedagogische inspectie 

76. Verdragen " besturingsplannen" van de CECP met het kleuter- en basisschool nr 17, de basisscholen 
nr 1, 9 en 10 en de basisschool Chazal (bijzonder onderwijs) - Goedkeuring 

  



 Begroting - infrastructuur - logistiek 

77. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties 
voor de schoonmaak en ontsmetting van de schoolgebouwen tijdens het schooljaar – Toepassing 
van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – Instemmen met de uitgaven 

 

AGENDA (VERVOLG) 
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

78. Aanduiding van de gemeente Schaarbeek als "Roze Stad" (Motie van mevrouw Marie NYSSENS)  

79. De geïntegreerde woningen voor personen met een mentale handicap en gedragsstoornissen 
(Verzoek van Mevrouw Naïma BELKHATIR) 

80. Kritische situatie van de cafés, bars, feestzalen (Verzoek van de heer Yusuf YILDIZ)  

 

MONDELINGE VRAGEN 

81. Covid-19 crisis - Hulp aan de Schaarbeekse sportclubs (Vraag van Mevrouw Vanessa LOODTS)  

82. De dagverblijven in de Nederlandstalige instellingen (Vraag van de heer Taoufik BEN ADDI)  

83. Terugkerende problemen in de schoolinstellingen (Vraag van de heer Abdelhakim EL KARAOUI)  

84. De toekomst van het park in de Tuinenlaan (Vraag van Mevrouw Marie NYSSENS)  

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

(g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris 

 (g) Cécile Jodogne 

wnd Burgemeester-Voorzitster 

 


