
  SCHAARBEEK, 23/02/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 MAART 2021 om 18.30 uur in videoconferentie, om te beraadslagen over 
de voorwerpen die op hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 4 MAART 2021 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 3 maart 2021 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Kantoor der vergaderingen 

1. VZW Kribben van Schaarbeek - Vervanging van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en de 
Raad van Bestuur - Ter informatie. 
 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Controle 
2. OCMW - Begrotingswijziging N°3 voor het dienstjaar 2020 - Goedkeuring 
3. VZW "Transit" - Meerjarige raamovereenkomst 2020-2024 - Goedkeuring 
4. ASBL "Pro Velo" - Meerjarige raamovereenkomst 2021-2024 - Goedkeuring 
5. VZW "Fédération nationale des Associations de Parents d'élèves de l'Enseignement Officiel" in afkorting FAPEO 

- Rekeningen 2019 - Akte nemen 
6. VZW "Pater Baudry 1 et 2" in afkorting PB - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
7. VZW "VIA" - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
8. VZW Harmonisation Sociale Schaerbeekoise in afkorting "H.S.S." - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
9. VZW Sport 10 30 - Jaarrekening 2019 - Akte nemen 

10. Kerkfabriek Heilige Familie Helmet – Begroting 2021- Gunstig adviseren 
11. Kerkfabriek Sint Maria – Begroting 2021 - Gunstig adviseren 

 Inkohieringen 
12. Opstarten van de procedure tot onderhandeling van een akkoordprotocol met de gewestelijke fiscale 

administratie om te kunnen genieten van de overname van de dienst van de gemeentelijke “Be home” door 
deze administratie 

13. Reglement vaststellend de retributies op de vrij gevraagde diensten en de afgifte van administratieve stukken 
– Wijziging 
 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Steun bij de coördinatie 
14. Impulsfonds voor het Migrantenbeleid - Gemeentelijk verdelingsproject FIM 2021 - Goedkeuring 

 Mobiliteit 
15. BYPAD coaching 2020 - Coachingresultaten en fietsprioriteiten 2021-2022 - Ter informatie 

 Subsidies & partnership 
16. "Strategisch Plan Duurzame Overheidsopdrachten" in het kader van het Europese project "Making Spend 

Matter" - Goedkeuring 
17. Subsidieovereenkomst tussen de Gemeente Schaarbeek en ENERGY CITIES in het kader van de "D-Click 

Brussels" project en de EUCF-oproep - Goedkeuring 
 

  



 
ALGEMENE ZAKEN 

18. Administratieve sancties - Ratificering van het protocolakkoord met betrekking tot de gemeentelijke 
administratieve sancties in geval van de gemengde inbreuken voor de meerderjarigen - Goedkeuring 

19. Administratieve sancties - Bekrachtiging van het protocolakkoord in het raam van de gemengde inbreuken - 
minderjarigen - Goedkeuring 

 Juridische zaken 
20. Overeenkomst met als doel de politiezone toe te laten gebruik te maken van het optisch kabelnetwerk - 

Goedkeuring  
 Bestuursgeschillen 

21. Politiereglement betreffende de bezetting van de openbare weg voor handelsdoeleinden - Goedkeuring 
 Vastgoedbeheer 

22. Stadsvernieuwingscontract 2 - Gebouw gelegen aan de Hoogvorststraat 2 - Verwerving ten algemenen nutte - 
Goedkeuring 

23. Gemeentelijk pand gelegen 153 Paleizenstraat - Huurcontract met La Lustrerie - Verlenging - 
Huurceelaanhangsel 

24. Leuvensesteenweg, 339 - Gelijksvloer en eerste verdieping - Verlenging van het huurcontract met de VZW 
Infor-Jeunes - Aanhangsel - Goedkeuring 
 
HUMAN RESOURCES 

 Steun 
25. Wijziging van de personeelsformatie en van de Gesco-personeelsformatie - Goedkeuring 

 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
26. Uitgaven gelinkt aan de verwerving van bijkomende 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 2 februari 2021 conform artikel 249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven - 
Verwerving van (bijkomende) leveringen en diensten nodig voor de aanleg van een alternatieve route 
teneinde de recente problemen aan het informaticanetwerk op te lossen door het afsluiten van 
overheidsopdrachten van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur volgens beslissingen van het 
CBS van 19 januari 2021 en van 2 februari 2021 - artikel 234§3 NGW - Ter informatie 

27. Informatica - Aankoop van informaticaleveringen en -diensten bij de aannemers van de opdrachtencentrale 
van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) en van de aankoopcentrale van GIAL voor 
het jaar 2020 - Buitengewone begroting - Ter informatie 

 Gebouwen 
28. Toetreding tot de aankoopcentrale voor bodemsaneringswerken, georganiseerd door Leefmilieu Brussel - 

Goedkeuring 
29. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van lokalen voor een scouts- en gidseneenheid - 

Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
30. Opdrachten voor de controle van de gemeentelijke installaties, toe te vertrouwen aan een E.D.T.C. (Externe 

Dienst voor Technische Controles) - Perceel 4 - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
31. Sint-Elisabethkerk - Stabiliteits- en renovatiewerken van de kerkramen en de pastorie - Studieopdracht - 

Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 
32. SAC - Interventie voor de herstelling van lift 118849 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - 

Ter informatie 
33. SAC - Vervanging van vier defecte bewakingscamera's + IP-recorder - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van 

de opdracht - Ter informatie 
34. Crossing - Vervanging van drie camera's van het videobewakingssysteem, voorafgaand aan de opening van een 

vaccinatiecentrum op de site - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
35. Ruimte Vogler - Renovatie van de gevel en van het gelijkvloers - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de 

opdracht - Ter informatie 
36. Paleizenstraat 102 - Verschillende werken in gemeenschappelijke ruimten en appartementen - Diverse werken 

- Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
37. Seniorie Brems - Plaatsing van een elektrische bediening voor 3 rolluiken - Plaatsingsprocedure, voorwaarden 

van de opdracht van werken - Ter informatie 
 

  



 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

38. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de vzw « Théâtre Océan Nord » - Goedkeuring 
 Nederlandstalig onderwijs 

39. Samenwerkingsovereenkomst tussen GBS De Kriek en het CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) - Goedkeuring 
 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

 Strategie en interne controle 
40. VZW "Le 9 en paillettes " - Overeenkomst – Goedkeuring 

 
INFORMATIESYSTEMEN 

 Processbeheer 
41. Vzw  "Arts et Culture 1030" - Overeenkomst over de terbeschikkingstelling van het gemeenschappelijk 

platform voor het beheer van de activiteiten en evenementen en ook met de verwerker AVG/GDPR – 
Goedkeuring 

42. Vzw  "Jeunesse 1030" - Overeenkomst over de terbeschikkingstelling van het gemeenschappelijk platform 
voor het beheer van de activiteiten en evenementen en ook met de verwerker AVG/GDPR – Goedkeuring 

43. Vzw  "Oeuvres des Colonies Scolaires" - Overeenkomst over de terbeschikkingstelling van het 
gemeenschappelijk platform voor het beheer van de activiteiten en evenementen en ook met de verwerker 
AVG/GDPR – Goedkeuring 

44. Overheidsopdrachten met een geraamde waarde van minder dan 30.000,00 euro exclusief btw en waarvoor 
de uitgaven vallen onder de gewone begroting en overheidsopdrachten op grond van een gesloten 
raamovereenkomst - Overdracht van bevoegdheden vanaf 04 maart 2021 aan de Gemeentesecretaris en aan 
de bij naam aangewezen ambtenaren krachtens de artikelen 234 §§ 4 en 5 en 236 § 6 van de nieuwe 
gemeentewet zoals die tot op heden is gewijzigd - Goedkeuring 
 
AGENDA (VERVOLG) 
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

45. De kwaliteit van de diensten aangeboden door Parking.Brussels (Verzoek van Mevrouw Vanessa LOODTS) 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 (g) David Neuprez 
Gemeentesecretaris 

 (g) Cécile Jodogne 
wnd Burgemeester-Voorzitster 

 


