
 
  SCHAARBEEK, 20/04/2021 
 
 
 
 
 
 
 

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 28 APRIL 2021 om 18.30 uur in videoconferentie, om te beraadslagen over 
de voorwerpen die op hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 29 APRIL 2021 om 18.30 uur over de 
punten hieronder vermeld maar die op 28 april 2021 niet konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 
 Controle 

2. VZW "Association des Mosquées de Schaerbeek" - Jaarlijkse overeenkomst 2021 - Goedkeuring 
3. VZW "CréACtions" - Meerjarige raamovereenkomst 2021-2024 - Goedkeuring 
4. VZW "Atout couleur" - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
5. VZW "Royal Canter Basket" - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
6. Kerkfabriek Sint Albertus - Rekening 2020 - Gunstig adviseren 
7. Kerkfabriek Sint Servaas - Rekening 2020 - Gunstig adviseren 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Mobiliteit 
8. Toekennen van subsidies aan schaarbeekse scholen die een schoolstraat willen bestendigen - Dienstjaar 2021 - 

Goedkeuring 
9. Subsidie "Actieve schoolmobiliteit 2021" - Overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 

Goedkeuring 
 Stedelijke ontwikkeling 

10. Duurzaam Wijkcontract Heuveltje - Ontwerpprogramma - Goedkeuring 
 Milieuraadgeving 

11. Reglement betreffende de toekenning van een premie voor de aankoop van een elektrische fiets - 
Goedkeuring 
 
ALGEMENE ZAKEN 

 Vastgoedbeheer 
12. Duurzaam Wijkcontract "Pogge" - Onteigening ten algemene nutte van het pand gelegen Hollestraat, 19-27 - 

Bezettingsovereenkomst tot 31.03.2021 - Verlenging tot 20.04.2021 - Goedkeuring 
13. Gemeentelijk Gebouw gelegen Haachtsesteenweg, 226 - Antenne van het ASTRIDnetwerk - Verlenging van het 

aanhangsel aan de overeenkomst - Goedkeuring 
14. Vastgoedbedrijf - Stadsvernieuwingscontract 2 "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" - Aankoop voor openbaar 

gebruik van het pand gelegen Hoogvorststraat 8-14 (Magic-Land Theater) - Bod uitbrengen - Goedkeuring 
15. Vastgoedbedrijf - Stadsvernieuwingscontract 2 "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" - Aankoop voor openbaar 

gebruik van het pand gelegen Hoogvorststraat 2 - Bod uitbrengen - Goedkeuring 
  



16. Offerteaanvraag beogend tot het toevertrouwen aan een vereniging die zich bezighoudt met de kinderen en 
de jeugden in algemene zin, van de bezetting en het gebruik van de lokalen van de 1ste en de 2de verdieping 
van het gemeentelijke pand gelegen Koninklijke-Sint-Mariastraat, 92-94 te 1030 Schaarbeek, gratis (zonder 
betaling van huur), teneinde er een ontvangstruimte op de wijze van een Jeugdhuis te scheppen en er 
activiteiten en projecten van sociale, culturele, educatieve, recreatieve, sportieve, ... karakter uit te voeren en 
steunen ter bestemming van de (voornamelijk schaarbeekse) kinderen en jeugden van 6 tot 18 jaar (ten nutte 
van deze) - Goedkeuring van de lancering van deze operatie en van de keuze van een "open" procedure en van 
het ontwerp van bestek 
 
HUMAN RESOURCES 

 Steun 
17. Wijziging de personeelsformatie - Directie Informatiesysteem - goedkeuring 

 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
18. 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 13/21 - Ter 
informatie 

19. 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 14/21 - Ter 
informatie 

20. 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 16/21 - Ter 
informatie 

21. Overheidsopdracht voor leveringen voor de levering en/of plaatsing of vervanging van glaswerk in de 
gemeentelijke gebouwen - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

22. Overheidsopdracht voor diensten ter verbetering van de verbindingen van afgelegen sites op het grondgebied 
van de gemeente Schaarbeek - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 
23. Directie Infrastructuur - Topografische opmeting van het Josafatpark door een Landmeter-expert, in het kader 

van het Waterbeheerplan (WBP) - Bestelling bij de bvba TECCON, opdrachthouder van de Opdrachtencentrale 
van het CIBG - Ter informatie 

24. Site Eenens/Voltaire - Bouw van een passiefgebouw omvattende een kinderdagverblijf (Altaïr) met 48 bedden 
en een uitbreiding van het Technisch Instituut Frans Fischer - Scholenplan, project nr. 22 - Opvolging van de 
bodemsaneringswerken in het kader van de opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies 
georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Aanstelling ten gevolge van een raamovereenkomst - Ter informatie 

25. Jeugdpark, plaatsing van nieuwe installaties voor sport, spel en avontuur - Historische studie met het oog op 
de uitwerking van het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning, aanhangsel 1 - 
Verhoging van de uitgave - Ter informatie 

26. Paleizenstraat 195 - Herstelling lift - Vervanging van de programmeerbare liftbesturing - Plaatsingsprocedure 
en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

27. Seniorie Brems - Interventie voor de herstelling van lift 176597 - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 
 
BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND 

 Strategie 
28. Partnerschapsovereenkomst met BOSA (FOD Financiën) voor de LRA-applicatie - Goedkeuring 

 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

 Handel - Economie - Tewerkstelling 
29. Reglement voor de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten - 

Modificatie 
 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

 Strategie en interne controle 
30. VZW Ecoles des Jeunes football club Crossing de Schaerbeek afgekort EDJ Crossing - Overeenkomst 2021 – 

Goedkeuring 



31. VZW Mon Ecole en Ligne afgekort MEEL - Overeenkomst 2021 – Goedkeuring 
32. VZW Soleil Henri Evenepoel - Overeenkomst 2021 – Goedkeuring 
33. VZW Réseau Coordination Enfance - Aanhangsel bij de beheerscontract 2020-2025 wijzigend de artikels 2§4 et 

3§1 al. 2 en vervangend de aanhangsel van 23 september 2020 - Goedkeuring 
 
AGENDA (VERVOLG) 
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN 

34. Het bouwen van woongelegenheden (Verzoek van Mevrouw Naïma BELKHATIR) 
35. De objectiviteit en transparantie bij interventies, alsmede de bestrijding van etnische profilering in onze 

politiezone (Motie van Mevrouw Lucie PETRE) 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 
(g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris 

  
(g) Cécile Jodogne 

wnd Burgemeester-Voorzitster 
 


