SECRÉTAIRE COMMUNAL
Service Assemblées

GEMEENTESECRETARIS
Dienst Vergaderingen
14 januari 2020

Agenda gecoördonneerd op 21 januari 2020
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 22 JANUARI 2020 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
23 JANUARI 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 22 januari 2020 niet konden besproken
worden.
OPENBARE VERGADERING
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN INWONERS
1. Problemen aangaande de veiligheid, lawaaihinder, netheid en criminaliteit in de wijk van het Dailly park Verzoek van de heer Loris Martin
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
2. *****PUNT ONTROKKEN AAN DE AGENDA*****Verkiezing van een schepen(e) ter vervanging van de heer
Sadik KÖKSAL
Adjunct Gemeentesecretaris
3. Reservefonds voor Pensioenen - Goedkeuring van het aanhangsel nr 2 - Onttrekking aan de
beheerovereenkomst van het ocmw en uitbetaling van het resterende saldo - Goedkeuring
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Begroting
4. Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te
betrekken bij de lokale en gewestelijke economische ontwikkeling - Aanhangsel 2020 - Goedkeuring
Controle
5. Toekenning van een kas voor geringe uitgaven aan het franstalig gemeentelijk onderwijs - Goedkeuren
6. VZW "A vos côtés 1030" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
7. VZW "Ludothèque Sésame" - Rekeningen 2018 - Akte nemen
8. VZW VIA - Rekeningen 2018 - Akte nemen
9. VZW Associations des Mosquées de Schaerbeek - Rekeningen 2018 - Toelage 2019 - Akte nemen
10. Kerkfabriek Heilig Familie – Begroting 2020 - Gunstig adviseren
11. Kerkfabriek Sint Theresia van Avila – Begroting 2020 - Gunstig adviseren
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Huisvesting
12. Strijd tegen leegstaande woningen - Overeenkomst van terbeschikkingstelling van de gewestelijke toelage
2019 - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Juridische zaken
13. Dossier CONSTRUCT TIME - Minnelijke Schikking - Goedkeuring
Bestuursgeschillen
14. Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de politiezone 5344 betreffende een specifieke subsidie ter
ondersteuning van de bestrijding van "sociale fraude" op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek Goedkeuring

INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
15. 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 52/19 - Ter
informatie
16. 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
17. Aankoop van 1 smartphone en toebehoren voor de agent van de dienst Gebouwen bij AS Mobility - Ter
informatie
18. Aankoop van 33 Gsm en 18 smartphones en toebehoren voor de agenten van de dienst Stedelijk Preventie
Programma bij AS Mobility - Ter informatie
19. Aankoop van twee paarden en terugname van het paard Domino - Plaatsingsprocedure en vaststelling van de
voorwaarden van de overheidsopdracht van beperkte waarde - Ter informatie
20. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van zonnebescherming : jaloezieën, gordijnen en films
voor een periode van één jaar, maximum 3 keer stilzwijgend verlengbaar - Keuze van de plaatsingsprocedure
en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
21. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van groot gereedschap - Meeruitgaven - Ter informatie
22. Overheidsopdracht voor aankoop van tuinbouwmateriaal - Meeruitgaven - Ter informatie
23. Overheidsopdracht van levering met als voorwerp aankoop van feestmateriaal - Overheidsopdracht van
beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Gunningswijze en voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie
24. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van schoonmaakmateriaal Overheidsopdracht van beperkte waarde gesloten door een aanvaarde factuur - Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
25. Overheidsopdracht voor diensten met het oog op het afsluiten van een raamovereenkomst voor het
onderhoud van de software programma's ATAL II en E-Atal - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging
van de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
Gebouwen
26. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school en van lokalen voor een scouts- en gidseneenheid - Verhoging van
de uitgave - Ter informatie
27. Verschillende gemeentegebouwen - Renovatiewerken (raamovereenkomst) - Verhoging van de uitgave - Ter
informatie
28. Verschillende gemeentegebouwen - Verwarmingsregeling - Vervanging van de servers-automaten - Verhoging
van de uitgave - Ter informatie
29. Overheidsopdracht van diensten - Sportinfrastructuren Terdelt en Wahis – Studieopdracht voor de uitwerking
van een Masterplan voor beide sites – Uitbreiding van de opdracht met de site Chazal/Wahis - Ter informatie
30. Site Cambier - Bouw van een nieuwe school (school 9) en van lokalen voor een scouts- en gidseneenheid Scholenplan, project nr. 14 - Studieopdracht - Bijkomende erelonen - Ter informatie
31. Josafatpark, Crossing - Optrekken van een gebouw met uitrustingen van collectief belang op de plaats van de
vroegere noord-tribune - Wijziging van de financieringswijze van de werken - Ter informatie
32. Bodemstudies op meerdere gemeentelijke sites in het kader van de opdrachtencentrale voor
bodemverontreinigingsstudies georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Verbintenis ten gevolge van een
raamovereenkomst - Ter informatie
33. Gemeentefontein Vaderlandsplein - Herstelling van de dichtheid van het waterbekken - Plaatsingsprocedure
en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
34. Josafatpark (woonst van de conservator) - Plaatsing van een omheining ter afbakening van het terrein om
intrusie tegen te gaan - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
35. Josafatstraat 125B (lokalen van de stadswachten) - Beveiliging van de toegangen - Plaatsingsprocedure,
voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie

BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Franstalige bibliotheken
36. Wijzigingsclausule aan de overeenkomst van technische samenwerking tussen Point Culture v.z.w. en de
Gemeente voor het beheer van de “comptoir médiathèque” - Dienstjaar 2020 - Goedkeuring
Senioren
37. VZW "Pater Baudry" - Overeenkomst - Goedkeuring
PUNT IN SPOED
INFRASTRUCTUUR
Wijkcontracten
50. Stedelijk stadsrenovatieovereenkomst Brabant Noord Sint Lazare - Studentenpool - Studie Beheerplan Gunningswijze en voorwaarden voor de opdracht - Ter informatie
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
38. *****PUNT GEWEIGERD*****Wijziging aan het Reglement betreffende het gemeentelijk beleid aangaande
het parkeren (Motie van de heer Axel BERNARD en de heer Abobakre BOUHJAR)
39. Camera's bij de inwoners voor de verkeersveiligheid te bevorderen (Verzoek van de heer Mohammed ABKOUI)
MONDELINGE VRAGEN
40. Discriminatie gebaseerd op een handicap (Vraag van Mevrouw Naima BELKHATIR)
51. Het project om een loods om te bouwen tot 51 woongelegenheden in de Pelletierstraat (Vraag van de heer
Cédric MAHIEU)
BESLOTEN VERGADERING
ALGEMENE ZAKEN
Vastgoedbeheer
41. Ged. tegen BELKATI Aziz - Gaatjes gemaakt in de "gemene muur" tussen de gemeentelijke school nr. 6, gelegen
Landbouwstraat, 46 te 1030 Schaarbeek en het pand ernaast, gelegen Landbouwstraat, 56 te 1030 Schaarbeek
- Aanmaning tot herstel bij brief van 26 december 2018 (aangetekende zending met ontvangstbewijs)
gebleven zonder gevolg - Rechtsvordering - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
Competentiebeheer
42. Aanduiding van een Adjunct-Directeur Departement Bevolking
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Nederlandstalig onderwijs
43. Dienst Nederlandstalig onderwijs - GBS De Kriek - Vaste benoeming in een wervingsambt gewoon
basisonderwijs van mevrouw Maria MARCUCCI, kleuteronderwijzer, geaffecteerd aan GBS De Kriek
44. Dienst Nederlandstalig onderwijs - GBS De Kriek - Vaste benoeming in een wervingsambt gewoon
basisonderwijs van mevrouw Waltraut VAN OVERBERGHE, onderwijzer, geaffecteerd aan GBS De Kriek
45. Dienst Nederlandstalig onderwijs - GBS De Kriek - Vaste benoeming in een wervingsambt gewoon
basisonderwijs van de heer Sam CLAEYS, leermeester lichamelijke opvoeding, geaffecteerd aan GBS De Kriek
46. Dienst Nederlandstalig onderwijs - GBS Paviljoen - Vaste benoeming, in een wervingsambt gewoon
basisonderwijs, van mevrouw Elien VANGOIDSENHOVEN, kleuteronderwijzer, geaffecteerd aan GBS Paviljoen
47. Dienst Nederlandstalig onderwijs - GBS Paviljoen - Vaste benoeming in een wervingsambt gewoon
basisonderwijs van mevrouw Nymfe BERBÉ, onderwijzer, geaffecteerd aan GBS Paviljoen

48. Dienst Nederlandstalig onderwijs - GBS De Kriek - Vaste benoeming in een wervingsambt gewoon
basisonderwijs van mevrouw Kathlijn TILLEY, onderwijzer, geaffecteerd aan GBS De Kriek
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Onderwijzend personeel
49. GEWOON EN BIJZONDERE LAGER ONDERWIJS - Betoelaagde Betrekking - Schooljaren 2016-2017, 2017-2018
en 2018-2019 - Aanduiding en bekrachtiging als leermeester in de katholieke godsdienst en leermeester in
filosofie en burgerlijkheid
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,
(s) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(s) Cécile Jodogne
Wnd Burgemeester-Voorzitster

