
  SCHAARBEEK, 15/09/2020 
 
 
 
 
Agenda gecoördoneerd op 22/09/2020 
 
 

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 23 SEPTEMBER 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 24 SEPTEMBER 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 23 september 2020 niet 
konden besproken worden. 
 

OPENBARE VERGADERING 
 

GEMEENTESECRETARIS 
1. Addendum & uitgaven gelinkt aan de personen zonder verblijfplaats ondergebracht in het hotel Albert, 

Koninklijke Sint Maria Straat 15 en 27 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 waarin werd voorzien door 
het CBS conform artikel 249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven 

2. * * * * *PUNT ONTTROKKEN AAN DE AGENDA* * * * *Mobiliseren van de schaarbeekse hotelcapaciteiten om 
de daklozen te helpen - Verlenging - Aanhangsel aan de overeenkomst - Goedkeuring 

3. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Opvang van daklozen in het hotel 
Albert - Verlenging van de bewakingsopdrachten – Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – 
Instemmen met de uitgaven 

4. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bewakingsopdrachten op de 
wekelijkse markt Koninklijke St-Mariastraat - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – 
Instemmen met de uitgaven 

5. COVID-19 - Gemeenschappelijke compensatie voor exploitanten van buitenschoolse kinderopvang - Voorstel 
voor verdeling - Ter informatie 

6. Vergoeding van de actoren van de Buitenschoolse Opvang in het kader van de Covid-19-crisis - Goedkeuring 
7. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties voor de 

schoonmaak en ontsmetting van de schoolgebouwen waar tijdens de zomer van 2020 activiteiten 
plaatsvinden – Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – Instemmen met de uitgaven 

8. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties voor de 
schoonmaak en ontsmetting van een nieuwe "Nabijheidsruimte", gelegen Dokter Elie Lambottestraat 225, 
voor de dienst Sociaal Straatwerk - SSW - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) - 
Instemmen met de uitgaven 

9. 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 College van Burgemeester en Schepenen conform artikel 249 §1 al 2 
NGW - Instemmen met deze uitgaven 

10. Uitgaven gelinkt aan de levering van maaltijden aan de personen zonder verblijfplaats ondergebracht in het 
hotel Albert, Koninklijke Sint Maria Straat 15 en 27 in het kader van de sanitaire crisis COVID-19 waarin werd 
voorzien door het CBS van 7 juli 2020 conform artikel 249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven 

  
Ombudsman 

11. * * * * *PUNT OVERGEDRAGEN* * * * *OMBUDSMAN - Presentatie van jaarlijks verslag 2019 
  

Kantoor der vergaderingen 
12. Creëren van een commissie van de gemeenteraad belast met het eventueel bestuderen van het 

arbeidsreglement inzake de herziening van de maatregelen met betrekking tot de neutraliteit 
  



13. GIP - Gewestelijke en intercommunale Politieschool - Aanwijzing van een vertegenwoordiger in de Algemene 
vergadering 

14. VZW Halles van Schaarbeek - Vervanging van de heer Sadik KÖKSAL door mevrouw Sihame HADDIOUI aan de 
Algemene vergadering en de Raad van bestuur - Goedkeuring 

15. Sport 1030 - Vervanging van mevr Gaëlle LAURIER door mevr Sybille DE RYCKE aan de Raad van bestuur. 
 
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER 

 Controle 
16. OCMW - Begrotingswijziging N°1 voor het dienstjaar 2020 - Goedkeuring 
17. Toekenning van een kas voor geringe uitgaven aan het franstalig gemeentelijk onderwijs - goedkeuren 
18. VZW "Centre des Ressources Humaines" - Meerjarige overeenkomst 2020-2024 – Goedkeuring 
19. VZW "Bibla Lire en Classe" - Meerjarige overeenkomst 2020-2024 – Goedkeuring 
20. Meergemeentelijke VZW "Via" - Beheerscontract 2020 - 2024 - Goedkeuring 
21. VZW "Harmonisation Sociale Schaerbeekoise" - Rekeningen 2018 - Akte nemen 
22. VZW "Partenaire pour l'Enfance, la Parentalité et la Santé à Schaerbeek" in afkorting PEPSS - Rekeningen 2018 

- Akte nemen 
23. * * * * *PUNT ONTTROKKEN AAN DE AGENDA* * * * *VZW Schaerbeek information - Rekeningen 2018 - Akte 

nemen 
24. VZW Crèches de Schaerbeek - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
25. VZW "Réseau Coordination Enfance" - Rekeningen 2019 - Akte nemen 
26. Kerkfabriek Sint Elisabeth - Gewijzigde Rekening 2019 - Gunstig adviseren 
27. Kerkfabriek Sint Maria - Rekening 2019 - Goedkeuren 
28. Kerkfabriek Sint Suzanna - Rekening 2019 - Goedkeuren 
29. Kerkfabriek Sint Albertus– Begrotingswijziging 1 van 2020- Gunstig adviseren 
30. Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker – Begroting 2021- Gunstig adviseren 
31. Kerkfabriek Sint Aleydis – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren 
32. Kerkfabriek Sint Servaas – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren 
33. Kerkfabriek Sint Elisabeth – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren 
34. Kerkfabriek Epifanie – Begroting van 2021 - Gunstig adviseren 

 
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO) 

 Strategische planning 
35. Klimaatplan - Strategische nota - Ter informatie 

  
Steun bij de coördinatie 

36. Uitzonderlijke oproep COCOF voor projecten - "Verbetering van de sociale cohesie 2020" - Goedkeuring 
  

Mobiliteit 
37. Subsidies "Begeleide Rijen 2020" en "Innovatieve projecten/Mobility Game 2020": - Overeenkomsten met het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Goedkeuring 
38. Verkeersveiligheid 2020 van Brussel Mobiliteit - Subsidie - Overeenkomst - Goedkeuring 

  
Subsidies & partnership 

39. Contract voor netheid - Goedkeuring van het jaarlijks programma actieplan 2020 en delegatie aan het College 
van Burgemeester en Schepenen voor de ondertekening van het jaarprogramma voor het gebruik van de 
gewestelijk subsidie vanaf 2021 - Goedkeuring 

40. EPB Subsidie 2020 - Goedkeuring van de overeenkomst met Leefmilieu Brussel - Goedkeuring 
 
ALGEMENE ZAKEN 

 Bestuursgeschillen 
41. Politieverordening van de Burgemeester - Dragen van een mondmasker - Toepassing van het artikel 134 van de 

Nieuwe Gemeentewet - Bevestiging 
42. Politieverordening van de Burgemeester - Verkopen van alcoholische drank - Toepassing van het artikel 134 

van de Nieuwe Gemeentewet - Bevestiging 
43. Politieverordening van de Burgmeester - Verkoop van alcoholische dranken (verlenging) - Toepassing van het 

artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet - Bevestiging 
  



 Vastgoedbeheer 
44. Offerteaanvraag m.b.t. de Concessie van een plaats op de openbare weg, gelegen Van Ysendijckplein te 1030 

Schaarbeek, voor de uitbating van een dispositief die de bereiding en de verkoop van meeneemvoeding 
toelaat, op regelmatige wijze, door een derde economische operator, tegen betaling van een bijdrage - Bestek 
- Goedkeuring 

45. Concessie van het beheer van de buvette aangehecht aan de sportzaal van het gemeentelijke complex "Van 
Oost" gelegen Van Ooststraat, 52 te 1030 Schaarbeek - Nieuwe openbare "offerteaanvraag" - Goedkeuring 

46. Senior@Home - Partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeente en de ASIS - Goedkeuring 
47. Gemeentelijk gebouw gelegen Groenstraat 216 / paleizenstraat 100-102 - Overeenkomst met de VZW 

Communauté Musulmane de Belgique voor de bezetting van de 2de, 3de en 4de verdiepingen door de school 
"La Vertu" - Aanhangsel - Goedkeuring 
 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
48. 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 27/20 - Ter 
informatie 

49. 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 28/20 - Ter 
informatie 

50. 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 29/20 - Ter 
informatie 

51. 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 30/20 - Ter 
informatie 

52. 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 35/20 - Ter 
informatie 

53. 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 37/20 - ter 
informatie 

54. Aankoop van 1 smartphone en toebehoren voor de Gemeenteontvanger bij AS Mobility - Ter informatie 
55. Opstelling van een splitsingsplan voor een gebouw (Landbouwstraat, 110-112), een onderzoek van de gevels 

van het Renan-complex (straat Ernest Renan, 12-14) en architecturale onderzoeken en tekeningen van een 
gebouw (Groenstraat, 216) door een landmeter, bestelling bij Teccon, aannemer van de opdrachtencentrale 
van het CIBG - Ter informatie 

56. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aanschaf van apparatuur en aanleg van speeltuinen in kleuter- en 
basisscholen - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter 
informatie 

57. Overheidsopdracht voor leveringen voor PERSée softwaremodules "Verzuimbeheer" en "Organigrambeheer" 
(CIVADIS) - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter 
informatie 

58. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop en plaatsing van geluidsinstallaties in 3 gemeentescholen 
- Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

59. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van kleine tuin gereedschap voor een 
periode van één jaar, stilzwijgend verlengbaar maximum 2 keer - Keuze van de plaatsingsprocedure en 
vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

60. Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van groot gereedschap voor een periode 
van één jaar, stilzwijgend verlengbaar maximum 1 keer - Keuze van de plaatsingsprocedure en vaststelling van 
de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

61. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van tablets voor het gespecialiseerd onderwijs - Keuze 
van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

62. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van turnmateriaal voor de gemeentelijke scholen - Keuze 
van de plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

63. * * * * *PUNT ONTTROKKEN AAN DE AGENDA* * * * *Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop 
van een extranet-portaaloplossing aanschaffen voor het gemeentebestuur van Schaarbeek, de implementatie 
en het onderhoud ervan - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging van de voorwaarden van de 
opdracht - Goedkeuring 



  
Gebouwen 

64. Verschillende gemeentegebouwen - Inventaris van de technische HVAC-installaties in het kader van de 
opdrachtencentrale ESCO van Sibelga - Ter informatie 

65. Crossing - Gebouw met uitrustingen van collectief belang op de plaats van de voormalige noord-tribune - 
Overeenkomst betreffende de ASTRID-radiodekking voor de communicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten 
- Goedkeuring 

66. Verschillende gemeentegebouwen - Lichte renovatiewerken - Partnership voor socio-professionele integratie - 
Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de gemeentelijke VZW "Schaerbeek Action Emploi" (SAE) - 
Goedkeuring 

67. Sites La Vallée, Crossing, Serres, Stadion Terdelt, School 16 - Installatie van een energie-meetsysteem volgens 
de NR-Click-overeenkomst in het kader van het PLAGE-programma - Ter informatie 

68. Scholenplan, project 25 - School 17, uitbreiding op de percelen gelegen Godefroid Guffensstraat 22-24 - 
Stadion Terdelt, optrekken van een gebouw voor de arbeiders belast met het onderhoud van de openbare 
ruimte en voor de pleinopzichters - Dienstenopdracht in percelen - Aanduiding van een projectauteur met het 
oog op de studies en de opvolging van de werken - Vaststelling van de nieuwe plaatsingsprocedure - 
Goedkeuring 

69. Optima, Grote Bosstraat 76-80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en uitbreiding 
van een Franstalige basisschool - Aansluiting op het openbare rioleringsnet - Ter informatie 

70. Josaphatpark - Verplaatsing van de stadswateraansluiting van "La Laiterie" en van de "Pergola" - Ter informatie 
71. Masuistraat 186 - Verkennend bodemonderzoek in het kader van de opdrachtencentrale voor 

bodemverontreinigingsstudies georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Verbintenis ten gevolge van een 
raamovereenkomst - Ter informatie 

72. Heraanleg van de Blauweregen- en de Latinislaan en van de onmiddellijke omgeving van de Sint-Suzannakerk - 
Verkennend bodemonderzoek in het kader van de opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies 
georganiseerd door Leefmilieu Brussel - Aanstelling ten gevolge van een raamovereenkomst - Ter informatie 

73. Site Optima, School "La Vallée" - Renovatie van de centrale stookruimte - Realiseren van een destructieve 
asbestinventaris - Opdracht van beperkte waarde - Ter informatie 

74. Uitbreiding van het Emile Max Lyceum, afdeling Haacht - Studieopdracht - Verhoging van de uitgave - Ter 
informatie 

75. Gebouw gelegen Groenstraat 216 - Inrichting van de 5de en 7de verdieping om er de dienst SPP in onder te 
brengen - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring 

76. Speelterrein Van Dijckstraat - Stabilisatie van de gemene muren - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de 
opdracht van werken - Ter informatie 

77. Seniorie Brems (8 appartementen) - Vervanging van de bestaande badkuip door een douche - 
Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

78. Jeugdpark, plaatsing van nieuwe installaties voor sport, spel en avontuur - Studieopdracht - 
Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie 

79. Heraanleg van het speelplein Huart Hamoir - Studieopdracht - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - 
Ter informatie 

80. Atheneum Fernand Blum - afdeling Renan - Plaatsing van een branddetectiesysteem - Plaatsingsprocedure en 
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 

81. School 17 - Herstelling van de installatie met zonnepanelen ten gevolge van de schade veroorzaakt door 
hevige windstoten - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 

82. Biermuseum - Vervanging van het hek - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie 
83. Josaphatpark (cafetaria Monplaisir)- Beveiliging van de toegangen (diverse kleine werken) - 

Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie 
  

Wijkcontracten 
84. “Stadsvernieuwingscontract "Brabant - Noord - St Lazarus - Subsidiëringsovereenkomsten voor de operatoren 

van de projectenaanvraag “Integratie van kansarme bevolkingsgroepen” - Goedkeuring. 
  

Wegen 
85. Levering en plaatsing van fietsenstallingen in de openbare ruimte - Verhoging van de kredieten bestemd voor 

dit project - Goedkeuring 
 

  



BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND 
 Burgerlijke stand 

86. De bevoegdheid tot het verlenen van grondvergunningen voor begravingen op de gemeentelijke begraafplaats 
over te dragen aan het College van Burgemeester en Schepenen voor de jaren 2018 tot 2024 - Goedkeuring 
 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

87. Renovatie van Neptunium - Verzoek aan de federale en regionale overheden om een budget voor het 
Neptunium toe te kennen bij de volgende wijziging van het BELIRIS-Samenwerkingsakkoord - Motie 

  
Nederlandstalige cultuur 

88. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige jeugdverenigingen voor het werkjaar 2020 - Goedkeuring 
89. Toekennen van subsidies aan de Nederlandstalige seniorenverenigingen voor het werkjaar 2020 - Goedkeuring 
90. Toekennen van subsidies aan Nederlandstalige socio-culturele verenigingen voor het werkjaar 2020 - 

Goedkeuring 
91. Toekennen van een subsidie aan Nederlandstalige sportverenigingen voor het werkjaar 2020 - Goedkeuring 

  
Nederlandstalig onderwijs 

92. GBS De Kriek/GBS Paviljoen - Aanpassingen in het schoolreglement schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring 
93. GBS Paviljoen - Paviljoen-on-tour - Constructie van de woonwagen zoals voorzien in het Duurzaam 

wijkcontract Stephenson - Goedkeuring 
94. GBS Paviljoen - Betaling van de factuur van FourCast voor 25 Chromebooks met de donatie van de firma KONE 

toegekend in het kader van afstandsleren in de periode van maatregelen ten gevolge van de Coronaepidemie - 
Goedkeuring 

  
Jonge kind & jeugd 

95. Subsidiereglement Gelijke Kansen Jeugd - Goedkeuring 
  

Kindertijd & Jeugd 
96. Activiteiten voor de Schaarbeekse jongeren - Zomer 2020 - Overeenkomsten - Goedkeuring 

  
Toerisme & folklore 

97. Overeenkomst met de vzw De Nieuwe opdrachtnemers die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de 
implementatie van een toekomstige Lichtmast op de rotonde Louis Bertrandlaan en Voltairelaan - 
Goedkeuring 

  
Solidariteit & Gelijke kansen 

98. Overeenkomsten tussen de vzw PAC Régionale de Bruxelles en de Gemeente Schaarbeek - Goedkeuring 
 
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

99. VZW Réseau Coordination Enfance - Aanhangsel bij het beheerscontract 2020-2025 wijzigend de artikels 2§4 
et 3§1 al. 2 en vervangend eht aanhangsel van 24 juni 2020 - Goedkeuring 

100. SAT - Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het 
kader van de gegevensuitwisseling binnen het project ‘geharmoniseerde sociale statuten – afgeleid recht’ 
(GSS) - Goedkeuring 

  
Onderwijzend personeel 

101. ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE - Overeenkomst met "Cours Commerciaux du Soir" - Nederlandse 
lessen hoger niveau voor de ambtenaren - Schooljaar 2020-2021 - Goedkeuring 

  
Onthaal vrije tijd 

102. *****PUNT ONTTROKKEN AAN DE AGENDA***** Overeenkomst tussen de gemeente Schaarbeek en de 
kruispuntbank van de sociale veiligheid in raam van het uitwisselen van gegevens in het project 
'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten' - Goedkeuring 
 

  



PUNTEN IN SPOED 
INFRASTRUCTUUR 

 Uitrusting 
156. 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 22 september 2020 conform artikel 249 §1 al 2 NGW - 
Instemmen met deze uitgaven 

  
Wijkcontracten 

157. Duurzaam wijkcontract Wijnheuvelen-Josaphat – Multifunctionele pool Van Dyck – Studieopdracht - 
Aanhangsel bij de overeenkomst – Supplement erelonen (Juridische expertise). 
 
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE) 

 Handel - Economie - Tewerkstelling 
158. Voorstel voor een AVG-onderaannemingsovereenkomst die de gemeente bindt aan JOYN BELGIUM 
159. De Reglement betreffende de toekenning en het gebruik van de Schaarbeekcheque # 1030Shoplocal 

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

103. De evaluatie van het reglement aangaande het gemeentelijk parkeerbeleid (Verzoek van de heer Bernard 
GUILLAUME) 

104. Het parkeren - De illegale parkeerbijdrage (Motie van de heer Cédric MAHIEU) 
105. * * * * *PUNT ONTTROKKEN AAN DE AGENDA* * * * *Verzoek om een einde te brengen aan iedere vorm van 

discriminatie temidden van het Gemeentebestuur van Schaarbeek en in het bijzonder aan de onderscheidbare 
tekenen (Moties neergelegd door de heer Axel BERNARD en door de heer Hamza BOUKHARI - Identieke 
moties) 

106. Herinrichting van het Meiserplein, Lambermont- en Wahislaan (Motie van de heer Cédric MAHIEU) 
160. De maatregelen voor het begin van het schooljaar (Verzoek van Mevrouw Döne SÖNMEZ) 
161. De situatie in de Azalealaan (Verzoek van Mevrouw Döne SÖNMEZ) 
162. De Ecuries van de Tram (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ) 
163. De maatregelen rond hygiëne in de gemeentelijke scholen (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ) 
164. De gebouwen voor sociale woningen in de Evenepoelwijk (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ) 
165. De ontratting (Verzoek van Mevrouw Naïma BELKHATIR) 
166. Madeliefjeswijk - Evaluatie van de lopende testfaze (Verzoek van Mevrouw Emel KÖSE) 
167. Een gemeentelijk testcentrum voor Coronavirus (Verzoek van Mevrouw Leila LAHSSAINI) 

 
MONDELINGE VRAGEN 

107. De efficiëntie van Parking.Brussels (Vraag van de heer Quentin van den HOVE) 
168. De beschikking van de gemeentelijke gebouwen (Vraag van de heer Mohammed ABKOUI) 
169. * * * * *PUNT OVERGEDRAGEN* * * * *De dagverblijven in de Nederlandstalige instellingen (Vraag van de 

heer Taoufik BEN ADDI) 
170. De programma's van de zomeractiviteiten (Vraag van de heer Abobakre BOUHJAR) 

 
Namens het College van Burgemeester en Schepenen, 

 
 (g) David Neuprez 

Gemeentesecretaris 

  
(g) Cécile Jodogne 

wnd Burgemeester-Voorzitster 
 


