
  

 

 
 

SECRÉTAIRE COMMUNAL GEMEENTESECRETARIS 
Service Assemblées Dienst Vergaderingen 
 
 22 oktober 2019 

 
 
Agenda gecoördoneerd op 22 oktober 2019 
 

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 23 OKTOBER 2019 om 18.30 uur in zijn gewoon lokaal van vergaderen, ten 
gemeentehuize, om te beraadslagen over de voorwerpen die op hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG 
24 OKTOBER 2019 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 23 oktober 2019 niet konden besproken 
worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

GEMEENTESECRETARIS 
 Kantoor der vergaderingen 

1. Ontslag van Mevrouw Barbara Trachte uit haar functies als gemeenteraadslid - Akteneming - Onderzoek der 
geloofsbrieven en aanstelling van haar vervanger 

2. CHU Brugmann - Vertegenwoordiging van de gemeente Schaarbeek - Ter informatie 
3. Schaarbeekse Haard - Activiteitenverslag 2018 en beheerverslag 2018 - Ter informatie. 
4. IRIS - Verslag aan de gemeenten 2018 en Resultatenrekeningen 2018 - Ter informatie 
5. VIVAQUA - Jaarverslag 2018 - Ter informatie 

 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Begroting 
6. Begroting 2019 - Begrotingswijzigingen 4 (Gewone) en 5 (Buitengewone) - Goedkeuring 

 Controle 
7. OCMW - Begrotingswijziging N°1 voor het dienstjaar 2019 - Goedkeuring 
8. VZW "Rénovation Urbaine à Schaerbeek" - Beheerscontract 2019-2024 – Goedkeuring 
9. VZW "Ludothèque Sésame" - Meerjarige overeenkomst 2019-2024 – Goedkeuring 

10. VZW Society Against Violent Extremism Belgium - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
11. VZW Espace P - Rekeningen 2017 - Akte nemen 
12. VZW Espace P - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
13. VZW Pro Velo - Instituut voor onderzoek en promotie van de fiets afgekort Pro Velo - Rekeningen 2018 - Akte 

nemen 
14. VZW "Sport Schaerbeekois" - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
15. VZW Crèches de Schaerbeek - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
16. VZW Gemeenschapscentrum De Kriekelaar - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
17. VZW Liens de Quartier Petite Enfance afgekort LQPE - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
18. VZW Sport 10 30 - Jaarrekening 2018 - Akte nemen 
19. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begrotingswijziging 2 van 2019 - Gunstig adviseren 
20. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting 2020 - Gunstig adviseren 

 Inkohieringen 
21. Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid - Goedkeuring 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Mobiliteit 
22. Toekennen van subsidies aan schaarbeekse scholen die een schoolstraat willen bestendigen - Dienstjaar 2019 - 

Goedkeuring 
23. Ontwerp van het Gewestelijk Mobiliteitsplan – Good Move - Openbaar onderzoek - Advies van de gemeente 

Schaarbeek - Goedkeuring 



 

 

 

 

 

 
 

 

24. Subsidies "Mobiliteitsdorp" en "Cargobike for Brussels" - Overeenkomst met Brussel Mobiliteit - Goedkeuring 
 Subsidies & partnership 

25. Goedkeuring van het Driejaarlijks Investeringsprogramma 2019-2021 - Integratie van 7 projecten aan de 
driejarige Investeringsdotatie - Goedkeuring 

26. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesauriën 2017-2019 - Overeenkomst van 
lening voor het project "Aankoop van een gebouw gelegen Roodbeeklaan 109 - Project Linthout" - 
Goedkeuring 

27. Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesauriën 2017-2019 - Overeenkomst van 
lening voor het project "Bouw van de Nederlandstalige school De Kriek en een sporthal en uitbreiding van de 
Franstalige school nr. 10" - Goedkeuring 

 
ALGEMENE ZAKEN 

 Juridische zaken 
28. Overeenkomst van delegatie aan parking.brussels van de controleopdracht en de inningsopdracht van de 

retributie inzake het parkeren op het gemeentelijke grondgebied - Goedkeuring 
 Bestuursgeschillen 

29. Voorstelling van het project ILHO (Investigation Logement – Huisvesting Onderzoek) - Ter informatie 
 Vastgoedbeheer 

30. Stadsverniewingcontract 2 "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" (S.V.C.2) - Synagoge gelegen aan Rogierstraat 126-
128 (gelijkvloers) - Tijdelijke bezetting door de kunstenaar Dimitri PARIMEROS 

31. Stadsverniewingcontract 2 "Brabant - Noord - Sint-Lazarus" (S.V.C.2) - Synagoge gelegen aan Rogierstraat 126-
128 (1ste verdieping) - Tijdelijke bezetting door Citizen Lights ASBL voor opslag van materiaal als onderdeel 
van het Citizen Lights Festival van februari 2020 

 
HUMAN RESOURCES 

32. Vacant verklaring van de betrekking van Gemeenteontvanger op 1 mei 2020 en bepaling van de 
aanduidingsmode - Goedkeuring  

 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
33. 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 37/19 - Ter informatie 
34. 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 38/19 - Ter informatie 
35. 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 40/19 - Ter informatie 
36. 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 41/19 - Ter informatie 
37. 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 42/19 - Ter informatie 
38. Aansluiting bij de aankoopcentrale van de federatie Wallonië-Brussel met als voorwerp de raamovereenkomst 

voor de levering van boeken en andere bronnen - Goedkeuring 
39. Aankoop van 6 smartphones en toebehoren voor de agenten van de diensten Infrastructuur, Nederlandstalig 

Onderwijs, Netheid & Groene Ruimtes, Gebouwen, Kabinet schepen Byttebier bij Fnac Vanden Borre - Ter 
informatie 

40. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van groot gereedschap - Keuze van de 
plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie. 

41. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van divers materiaal voor de modernisering van de 
pedagogische uitrustingen voor het Gemeentelijk Technisch Instituut Frans Fischer - Keuze van de 
plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 



 

 

 

 

 

 
 

 

42. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop en plaatsing van geluidsapparatuur voor de 
gemeentelijke scholen - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de 
opdracht - Ter informatie 

43. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van een software voor het beheer voor tijdelijke 
bezetting van de openbare weg en prestaties van correctief & evolutief onderhoud voor 4 jaren - Keuze van de 
plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

 Gebouwen 
44. Uitbreiding van het Technisch Instituut Frans Fischer (afdeling Tuinbouw), Gallaitstraat 94 - Verhoging van de 

uitgave - Ter informatie 
45. Atheneum Fernand Blum, Afdeling Renan - Herinrichting van lokalen - Verhoging van de uitgave - Ter 

informatie 
46. Projecten "OPTIMA" en school 10 (transformatie van de vroegere school La Vallée) - Diverse interventies door 

Sibelga op gas- en elektriciteitsmeters - Ter informatie 
47. Markt op het Ardense Jagersplein - Plaatsing van een derde elektriciteitskast op het plein - Ter informatie 
48. TCR kant Anatole France - Herstelling lift - Vervanging van elektriciteitskabels - Plaatsingsprocedure en 

voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
49. Verschillende gebouwen - Beveiligingswerken, branddetectie (raamovereenkomst) - Plaatsingsprocedure, 

voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
50. Technisch Centrum Rodenbach (TCR), Georges Rodenbachlaan 29 - Realisatie van een masterplan - Opdracht 

van diensten - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
51. Gemeentehuis - Verbetering van de akoestiek in de lokettenzaal, realisatie en plaatsing van een prototype van 

een akoestische schelp - Plaatsingsprocedure, voorwaarden en toewijzing van de opdracht van werken - Ter 
informatie 

52. Huis der Kunsten - Uitvoeren van sonderingen ter hoogte van de vloer van de kelders - Plaatsingsprocedure en 
voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

53. Neutralisatie van de asbest aanwezig in verschillende gemeentegebouwen - Plaatsingsprocedure en 
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

54. Josafatpark - Plaatsing van ondergrondse hydraulische leidingen en een brandkraan - Plaatsingsprocedure en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

55. Josafatstraat 125 B (lokalen van de stadswachten) - Plaatsen van een kitchenette en uitvoeren van kleine 
elektriciteits- en loodgieterijwerken - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter 
informatie 

56. Seniorie Brems (appartementen 3H, 3P, 3J, 4B, 4I, 5G et 6N) - Vervanging van de bestaande badkuip door een 
douche - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

 Wijkcontracten 
57. Duurzaam Wijkcontract Stephenson - Tripartiete overeenkomst voor de renovatie en de te huurstelling door 

ASIS van het socio-economisch luik – Goedkeuring 
58. Duurzaam wijkcontract Stephenson - Aanduiden van de dragers van de operaties 10 : Stephenson verfraaid, 11 

: Jongeren in de wijk en 12 : Samen leven - Goedkeuring 
 

BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND 
 Strategie 

59. Oprichting van een database van de akten van de burgerlijke stand en buitenlandse certificaten - Goedkeuring 
 

BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 
60. Samenstelling van de adviesraad voor het dierenwelzijn - Goedkeuring 
61. VZW "Judo Royal Crossing Club Schaerbeek" - Overeenkomst 2019 - Goedkeuring 

 Franstalige bibliotheken 
62. Overeenkomst tussen de Gemeente en de v.z.w. Point Culture op het technisch beheer van de ‘Comptoir 

Médiathèque' - Jaar 2020 - Goedkeuring 
 Toerisme & folklore 

63. Subsidies voor de vzw Arkadia - Goedkeuring 
64. Steun aan Train World in kader van haar nieuwe tentoonstelling : "Paul Delvaux, de man die van treinen hield" 

- Goedkeuring 



 

 

 

 

 

 
 

 Sport 
65. VZW " Xtreme Team Parkour " - Overeenkomst 2019 - Goedkeuring 

 Kindertijd & Jeugd 
66. Aanhangsel bij de beheersovereenkomst tussen de gemeente Schaarbeek et de VZW "Crèches de Schaerbeek" 

- Goedkeuring 
 Solidariteit & Gelijke kansen 

67. Overeenkomst tussen de Gemeente en de vzw PEPSS - Goedkeuring. 
 

FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 
68. Overeenkomst "leidingplan" van de CPEONS met het Atheneum Fernand Blum - Goedkeuring 

 Onderwijzend personeel 
69. ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" - Nederlandse 

lessen van hoger niveau voor de ambtenaren - Schooljaar 2019-2020 - Goedkeuring 
 Strategie en interne controle 

70. Vzw OCS Œuvre des Colonies Scolaires de Schaerbeek - Overeenkomst 2019 – Goedkeuring 
 

PUNTEN IN SPOED 
GEMEENTESECRETARIS 

 Kantoor der vergaderingen 
93. Schaarbeekse Haard - Aanduiding van twee waarnemers 

 
ALGEMENE ZAKEN 

 Vastgoedbeheer 
94. Gebouw "Ecuries van de tram" gelegen Rubensstraat, 95 te 1030 Schaarbeek, dat de Gemeente heeft gehuurd 

bij de MIVB en toegelaten werd te "verhuren" aan derden - Regeling van de voortzetting van de bezetting door 
de marskramers in de overgangsperiode tussen het einde van de bezetting door de cvba ENTRAKT (op half 
oktober 2019) en het begin van de bezetting door de nieuwe derde operateur, door de 
standaardbezettingsovereenkomst zo genoemd "van korte duur, met stilzwijgende verlenging, vrij bepaalde 
huur" - Goedkeuring 

 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
95. Overheidsopdracht voor leveringen voor aankoop van een vrachtwagen uitgerust met een kipper en een 

hydraulische grijper (diesel), vier bestelwagens (CNG bi-fuel), twee bestelwagens pick-up (CNG bi-fuel), zeven 
bestelwagens (CNG bi-fuel) en twee bestelwagens (100% elektrisch) - Keuze van de plaatsingsprocedure en 
vastlegging van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring 

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

71. Een amendement aan het gemeentelijk reglement betreffende de tarieven voor de onthaaldiensten in het 
gemeentelijk schoolmilieu, tijdens het schooljaar (Motie van Mevrouw Leila LAHSSAINI) Dit punt wordt 
overgedragen naar de commissie 

72. De dringende klimaat- en milieuverklaring (Motie van Mevrouw Leticia SERE) 
73. De Nieuwe School (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ) 
96. Schaarbeek strijdt tegen het geweld aan vrouwen en de herkenning van het feminicide (Motie van de heer 

Abobakre BOUHJAR) Dit punt wordt overgedragen naar de volgende vergadering 
97. De tussenkomst van gerechtsdeurwaarders bij de invorderingsprocedures voor de kosten voor schoolopvang 

en warme maaltijden (Motie van de heer Axel BERNARD) Dit punt wordt overgedragen naar de commissie 
98. De deurwaarders voor de opvangkosten (Verzoek van de heer Abobakre BOUHJAR) 
99. De openbare netheid (Verzoek van Mevrouw Naima BELKHATIR) 

100. De herwaardering van de salarissen van lokale ambtenaren in Schaerbeek (Verzoek van de heer Matthieu 
DEGREZ) 

101. De markt op vrijdag aan de Koninklijke Sint Mariastraat/Lehonplein (Verzoek van de heer Youssef HAMMOUTI) 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
MONDELINGE VRAGEN 

74. De boetes aangaande de vuilzakken (Vraag van Mevrouw Lucie PETRE) 
75. De overgang van arme gas naar rijke gas in Schaarbeek (Vraag van Mevrouw Vanessa LOODTS) Dit punt wordt 

overgedragen naar de volgende vergadering 
102. De aankoop van schoolmateriaal (Vraag van de heer Axel BERNARD) 
103. De toestand van de vluchtelingen of de personen zonder geldige verblijfsvergunning in België (Vraag van 

Mevrouw Lucie PETRE) 
104. De speeltuinen (Vraag van Mevrouw Leticia SERE) Dit punt wordt overgedragen naar de volgende 

vergadering 
 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 
 

(g) Phlippe Den Haene 
Adjunct-Gemeentesecretaris 

 (g) Cécile Jodogne 
Wnd Burgemeester-Voorzitster 

 


