
  SCHAARBEEK, 23/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 31 MAART 2021 om 18.30 uur in videovergadering, om te beraadslagen 
over de voorwerpen die op hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 1 APRIL 2021 om 18.30 uur over 
de punten hieronder vermeld maar die op 31 maart 2021 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Kantoor der vergaderingen 

1. Volmachten ter medeondertekening van de Gemeentesecretaris - Ter informatie 
2. Aanduiding van ambtenaren die als enige documenten, zonder rechtsgevolgen, mogen ondertekenen (art 109, 

al 2 van de Nieuwe Gemeentewet) - Wijziging - Goedkeuring 
3. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie –Beheer en coördinatie van een 

testing- en vaccinatiecentrum. – Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – Instemmen met de 
uitgaven 
 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Controle 
4. VZW "La Gerbe Service de Santé mentale" in afkorting "La Gerbe SSm" - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
5. VZW Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
6. VZW "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Jaarlijkse overeenkomst 2020 - Goedkeuring 
7. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begrotingswijziging 2021 - Gunstig adviseren 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

8. Protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente van Schaarbeek 
over het toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen - Goedkeuring 

9. Reglement betreffende de terugbetaling van taxikosten van vervoer naar Covid-19 vaccinatiecentra - 
Goedkeuring  

 Mobiliteit 
10. Mobiliteitscontract - Hernieuwing 2021- SCH025 - Goedkeuring 
11. Subsidie "PAVE 2020" - Bijakte bij de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Goedkeuring 

 Subsidies & partnership 
12. Stadsbeleid (Sb) - Programma 2021-2025 - Overeenkomst - Goedkeuring 

 
ALGEMENE ZAKEN 

 Juridische zaken 
13. Overeenkomst bekrachtigende het gebruiksrecht van de Gemeente over het glasvezels netwerk van de 

Politiezone - Goedkeuring 
 Vastgoedbeheer 

14. Goed gelegen Lindestraat 50 en Fernand Séverinstraat 85 - Bezwaarschrift tegen inkohiering aan de 
onroerende voorheffing - Gerechtelijk beroep - Goedkeuring 

15. pand SAC - Haachtstesteenweg, 226 - Bezettingsovereenkomst ten kostelozen titel met de vzw RenovaS voor 
vormingen "Huivesting" op 4de verdieping - Goedkeuring 

  



16. Duurzaam wijkcontract Heuveltje - Aankoop ten algemene nutte van het gebouw gelegen aan de 
Brichautstraat 13 (appartement) - Gratis bewoning door de verkoper tot 30.11.2021 - Goedkeuring 

17. Duurzaam wijkcontract Heuveltje - Verwerving voor openbaar nut van het gebouw gelegen aan de 
Brichautstraat 13-15 (garage) - Gratis bewoning door de verkoper tot 31.12.2021 - Goedkeuring 

18. Duurzaam wijkcontract Pogge - Gebouw gelegen op Jeruzalemstraat 41-43 - squat situatie - Machtiging om in 
rechte op te treden voor een uitzetting - Goedkeuring 

19. Duurzaam wijkcontract Stephenson - Pand gelegen Navezstraat 72-74 - Creëren van collectieve compost in het 
kader van het participatief budget van het Stephenson-districtscontract - Gratis bezetting van 01.04.2021 tot 
30.09.2023 - Goedkeuring 
 
HUMAN RESOURCES 

 Steun 
20. Oprichting van een tijdelijk specifiek gesubsidieerde personeelsformatie "Besturingsplannen voor scholen" - 

Goedkeuring 
 Loopbaan 

21. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst - Gemeenschappelijke 
Sociale Dienst - Goedkeuring 
 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
22. 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 09/21 - ter 
informatie 

23. 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 11/21 - Ter 
informatie 

24. Aansluiting bij de aankoopcentrale Mobiclick van Sibelga - Goedkeuring 
25. 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 09 maart 2021 conform artikel 249 §1 al 2 NGW - 
Instemmen met deze uitgaven 

26. Directie Infrastructuur - Dienst Uitrusting - Vastleggen van de financieringswijze van de uitgaven gelinkt aan de 
aankoop van diverse leveringen en diensten besteld bij de aannemers van de geldig afgesloten 
bestelbonopdrachten en raamovereenkomsten en te boeken op de buitengewone begroting 2021. 

27. Vangen en bewaken van verlaten of gevaarlijke zwerfdieren op de openbare weg - Mandaat aan de politiezone 
om een gezamenlijke overheidsopdracht voor diensten in 2021 uit te schrijven en te gunnen - Goedkeuring 

28. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van hout en panelen - Keuze van de plaatsingsprocedure 
en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 
29. Verschillende gemeentegebouwen - Lichte renovatiewerken - Partnership voor socio-professionele integratie - 

Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de gemeentelijke VZW "Schaerbeek Action Emploi" (SAE) - 
Vastlegging van het budget voor 2021 - Ter informatie 

30. Verschillende gemeentegebouwen - Plaatsing van verluchtings- en luchtbehandelingssystemen 
(raamovereenkomst met één enkele ondernemer) - Herlancering van de raadpleging bij een aantal 
ondernemers, onder gewijzigde voorwaarden - Ter informatie 

31. TCR - Pergola en kiosk van het Josafatpark - Beveiliging van de gemeentelijke sites met bewakingscamera's - 
Aanhangsel bij de opdracht (verhoging van de uitgave) - Goedkeuring 

32. Optrekken van een nieuw gebouw voor de uitbreiding van school Chazal - Studieopdracht - Bijkomende 
erelonen - Ter informatie 

33. Ruimte Vogler - Renovatie van de gevel en van het gelijkvloers - Verhoging van de uitgave - Ter informatie 
34. Lyceum Emile Max, afdeeling Dailly - Studies betreffende de renovatie van de stookkamer in het kader van de 

opdrachtencentrale van de Intercommunale INTERFIN - Ter informatie 
35. Seniorie Radium - Interventies voor de herstelling van lift 1398164 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van 

de opdracht - Ter informatie 
36. Gemeentelijke bibliotheek 'Sésame' - Wijziging van de verlichting in het auditorium - Plaatsingsprocedure, 

voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
37. Gemeentegebouwen - Isolatie van de verwarmingsleidingen - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter 

informatie 
38. Crèche "Les Petits Débrouillards", Voglerstraat 38 - Interventie voor de herstelling van lift 1190274 - 

Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 



39. Kruispunt Voltaire- en Louis Bertrandlaan - Ontwerp en plaatsing van een hedendaagse lichtmast - Opdracht 
voor diensten - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht -Goedkeuring 

40. Josafatpark - Aanpassing van de signalisatie in het Josafatpark, ten gevolge van de wijziging van het APR en van 
het specifieke politiereglement "Groene ruimten" - Goedkeuring 

 Wijkcontracten 
41. Duurzaam wijkcontract Pogge, Operatie 3-1 - Studieopdracht openbare ruimten - Studieopdracht – 

Aanhangsel bij de overeenkomst – Ereloonsupplement - Goedkeuring 
 ONGR - Beheer van het wagenpark 

42. Overeenkomst met VIVAQUA betreffende de omwisseling van technisch materieel - Goedkeuring 
 Wegen 

43. Heraanleg van de Rubens- en de Vondelstraat - Verhoging van de kredieten bestemd voor dit project - 
Goedkeuring 
 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

 Toerisme & folklore 
44. Subsidies aan de vzw Explore Brussels - Dienstjaar 2021 - goedkeuring 

 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

45. Motie voor een verhoging van de lonen van de directie van de gemeentelijke scholen 
46. Reglement aangaande de toekenning van maaltijdencheques en de teruggave van kosten aan de directies van 

de scholen in het officieel gemeentelijk scholennetwerk - Goedkeuring 
 Strategie en interne controle 

47. VZW "Fédération des Association de Parents de l'Enseignement Officiel" afgekort FAPEO - Overeenkomst 2021 
– Goedkeuring 
 
AGENDA (VERVOLG) 
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

48. Het huidige politieke beheer van het ocmw dat geleid heeft tot een sociaal ongenoegen (Verzoek van de heer 
Cédric MAHIEU) 

49. Het engagement van de gemeente Schaarbeek in de strijd tegen alle vormen van geweld of discriminatie op 
basis van genderidentiteit, seksuele geaardheid of seksuele kenmerken en in de effectieve bescherming van 
LGBTQI+ personen (Motie van Mevrouw Angelina CHAN) 

50. De financiering van de schoolgebouwen in kader van de europese economische herlansering (Motie van de 
heer Cédric MAHIEU) 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 
 (g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris 

  
(g) Cécile Jodogne 

wnd Burgemeester-Voorzitster 
 


