SCHAARBEEK, 19/01/2021

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 JANUARI 2021 om 18.30 uur in videoconferentie, om te beraadslagen
over de voorwerpen die op hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 28 JANUARI 2021 om 18.30 uur
over de punten hieronder vermeld maar die op 27 januari 2021 niet konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Het verkeer en de onveiligheid in de Azalea-Madeliefjeswijk (Vraag van Mevrouw Najat El Khattabi)
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
2. Ontslag van Mevrouw Sophie Querton uit haar functies als gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek der
geloofsbrieven en aanstelling van haar vervanger, de heer Mohamed ECHOUEL
3. Politieraad - Vervanging van Mevrouw Sihame Haddioui - Aanduiding van de heer Elyass EL YAKOUBI Akteneming
4. Politieraad - Vervanging van Mevrouw Emilie Desmedt - Aanduiding van de heer Mohamed ECHOUEL Akteneming
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Begroting
5. Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te
betrekken bij de lokale en gewestelijke economische ontwikkeling - Aanhangsel 2021 - Goedkeuring
Controle
6. VZW "Gemeenschapscentrum De Kriekelaar" - Meerjarige raamovereenkomst 2020-2024 – Goedkeuring
7. Gemeentelijke VZW "Sport 1030" - Beheerscontract 2020-2021 - Goedkeuring
8. VZW "Cercle de tennis de table Royal Alpa" - Uitzonderlijke subsidie 2019 - Rekeningen 2017/2018 - Akte
nemen
9. VZW «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Rekeningen 2018 - Akte nemen
10. VZW «Maison de la Laïcité de Schaerbeek» - Rekeningen 2019 - Akte nemen
11. VZW "Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
12. VZW «Amis de la Morale Laïque de Schaerbeek» - Rekeningen 2019 - Akte nemen
13. VZW "A vos côtés 1030" - Rekeningen 2019 - Akte nemen
14. VZW Académie des arts de la Parole, de la danse et de la musique de Saint-Josse-Ten-Noode/Schaerbeek Rekeningen 2019 - Akte nemen
15. VZW "CréACtions" - Rekeningen 2019 - Akte nemen
16. VZW "Maison Biloba Huis" in afkorting "Maison Biloba" - Rekeningen 2019 - Akte nemen
17. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Rekeningen 2019 - Akte nemen
18. VZW Society Against Violent Extremism Belgium in afkorting S.A.V.E. - Rekeningen 2019 - Akte nemen
19. NV "m-Brussels Village" - Rekeningen 2019 - Akte nemen
20. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila – Begroting 2021- Gunstig adviseren
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STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Administratieve en financiële steun
Besluit van de Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
tot toekenning van een subsidie van 238.188,23€. aan de Gemeente van Schaarbeek voor de oprichting van
een testcentrum Covid-19 - Ter informatie
Programma voor stadspreventie
Subsidie van schoolinschakeling voor het jaar 2021- Ontwerp overeenkomst - Goedkeuring
Territoriale en thematishe steun
Subsidie van VZW Espace P... - Jaar 2021 - Goedkeuring
Huisvesting
Strijd tegen leegstaande woningen - Overeenkomst van terbeschikkingstelling van de gewestelijke toelage
2020 (25.000 €) - Goedkeuring
Milieuraadgeving
Project "Onverkocht? Niet verloren!" - Overeenkomst tussen de leden van de gewestelijk netwerk LOCO Goedkeuring
Subsidies & partnership
"Schoolcontracten 2021-2024 : école 1 en Champagnat" van Perspective Brussels - Overeenkomsten Goedkeuring
Projectoproep 2020 voor de Brusselse gemeenten en OCMW’s "Klimaatactie" (Leefmilieu Brussels) Overeenkomsten - Goedkeuring
Overeenkomst tussen de Gemeente Schaarbeek en Sibelga in het kader van de "D-Click Brussels" project Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Vastgoedbeheer
Duurzaam wijkcontract "Pogge" - Gebouw gelegen op Haachtsesteenweg 300 - Squat situatie - Machtiging om
in rechte op te treden voor een uitzetting - Goedkeuring
Duurzame wijkcontract "Pogge" - Pand gelegen Haachtsesteenweg, 298-300 - Bezettingsovereenkomst ten
kosteloze titel met de cultureel centrum van Schaerbeek tot het begin van de werf - Aanhangsel - Goedkeuring
Duurzaam wijkcontract "Pogge" - Pand gelegen Jeruzalemstraat 45 - Bezettingsovereenkomst ten kosteloze
titel met de vzw Same Same tot het begin van de werf - Aanhangsel - Goedkeuring
Seniorie Brems - Bezettingsovereenkomsten met de huidige en toekomstige huurders van een parkeerplaats in
de seniorie Brems - Goedkeuring
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 51/20 - 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 52/20 - 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 53/20 - Ter
informatie
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 22 december 2020 conform artikel 249 §1 al 2 NGW Instemmen met deze uitgaven
Uitgaven gelinkt aan de verwerving van leveringen en diensten bedoeld om middels de aanleg van een
alternatieve route de recente problemen aan het informaticanetwerk op te lossen en waarin werd voorzien
door het CBS van 19 januari 2021 conform artikel 249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven
Schepenkabinet Van den HOVE Quentin - Aankoop van 1 Smartphone bij Orange NV, aannemer van de
opdrachtencentrale van Irisnet - Ter informatie
Bestelling van 20 grafische tablets bij de leverancier Econocom, aannemer van de opdrachtencentrale van het
CIBG - Buitengewone begroting - Ter informatie
Bestelling van een scherm en accessoires voor het nieuw gebouw van het SPP gelegen Groenstraat bij de
leverancier Play AV aannemer van de opdrachtencentrale van het CIBG - Buitengewone begroting - Ter
informatie

41. Overheidsopdracht voor levering van elektrische fietsen en toebehoren - Keuze van de plaatsingsprocedure en
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
42. Overheidsopdracht voor levering en plaatsing van klimhulpen aan de gevel en plantenbakken in de bodem
voor klimplanten - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
Gebouwen
43. Technisch Centrum Rodenbach - Herinrichting van de kantoorruimtes op de 5de en 6de verdieping Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring
44. Studieopdracht voor het uitwerken van de wijziging van BBP nr.19 « WESTWIJK VAN HET NOORDSTATION » en
van zijn Milieueffectenrapport (MER) - Verhoging van de uitgave - Ter informatie
45. Verschillende gemeentegebouwen - Inventaris van de technische HVAC-installaties in het kader van de
opdrachtencentrale ESCO van Sibelga - Verhoging van de uitgave - Ter informatie
46. School 2/12 - Installatie van een energie-meetsysteem volgens de NR-Click-overeenkomst in het kader van het
PLAGE-programma - Ter informatie
47. Optima, Grote Bosstraat 76 - 80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en uitbreiding
van een Franstalige basisschool - Werken voor de definitieve aansluiting van de site op het stadswaternet - Ter
informatie
48. Site Optima (uitbreiding school 10), Grote Bosstraat 78/80 - Renovatie van de stookruimte in het kader van de
INTERFIN -opdrachtencentrale - Ter informatie
49. Site Optima, Grote Bosstraat 78/80 - In conformiteit stellen van de gasdetectie in de stookkamer - Ter
informatie
50. Gemeentegebouw gelgen Broederschapstraat 7-9 - Verschillende werken - Plaatsingsprocedure, voorwaarden
van de opdracht van werken - Ter informatie
Wijkcontracten
51. Duurzaam wijkcontract Stephenson - Aanduiding van een drager voor het project 12 b : Samen leven Goedkeuring
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Franstalige bibliotheken
52. Wijzigingsclausule aan de overeenkomst van technische samenwerking tussen Point Culture v.z.w. en de
Gemeente voor het beheer van de “comptoir médiathèque” - Dienstjaar 2021 - Goedkeuring
Solidariteit & Gelijke kansen
53. Racismebestrijding - Toetreding van de gemeente Schaarbeek tot de Europese Coalitie van Steden tegen
Racisme (ECCAR) van de UNESCO - Goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
54. De inrichting van de Prinses Elisabethlaan (Verzoek van Mevrouw Naïma BELKHATIR)
55. Overeenkomst met "Parking-Brussels" : Driemaandelijkse voorschotten - Weigering om deze over te maken
(Motie van de heer Georges VERZIN)
56. De kilometerheffing - Ontwerp van ordonnantie van de Brusselse Regering on een slimme kilometerheffing in
te voeren (Smart Move) (Motie van de heer Matthieu DEGREZ)
MONDELINGE VRAGEN
57. De inrichting van het Skate-Park in Schaarbeek (Vraag van de heer Arnaud VERSTRAETE)
58. De kwaliteit van de diensten aangeboden door Parking.Brussels (Vraag van Mevrouw Vanessa LOODTS)
59. Verbreking van het netwerk en de internetverbindig in het Gemeentehuis (Vraag van Mevrouw Angelina
CHAN)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Cécile Jodogne
wnd Burgemeester-Voorzitster

