SCHAARBEEK, 17/11/2020

Agenda gecoördoneerd op 24 november 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 25 NOVEMBER 2020 om 18.30 uur in videoconferentie,
om te beraadslagen over de voorwerpen die op hiernavolgende agenda voorkomen, alsook op DONDERDAG
26 NOVEMBER 2020 om 18.30 uur over de punten hieronder vermeld maar die op 25 november 2020 niet
konden besproken worden.
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
1. Ontslag van Mevrouw Emilie Desmedt uit haar functies als gemeenteraadslid - Akteneming Onderzoek der geloofsbrieven en aanstelling van haar vervanger, de heer Kevin LIKAJ
2. Ocmw-raad - Vervanging van de heer Johan Basiliades - Verkiezing van Mevrouw Emilie Desmedt
OPENBARE VERGADERING
GEMEENTESECRETARIS
4. Dringende uitgaven te voorzien in kader van de COVID-19 pandemie - Beheer en coördinatie van een
testcentrum - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet - Instemmen met deze
uitgaven
Kantoor der vergaderingen
5. Intercommunale Muziekacademie - Nieuwe statuten - Goedkeuring
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Begroting
6. Gewone begrotingswijziging 2020 (BW6) - Goedkeuring
Ondersteuningsdienst
7. Voorziening mbt de dekking van budgettaire behoeften ten opzichte van het OCMW en de
Politiezone - Omzet in gewoon reservefonds - Ter informatie
Controle
8. OCMW - Begrotingswijziging N°2 voor het dienstjaar 2020 - Goedkeuring

9. VZW "Centre Culturel de Schaerbeek" - Rekeningen 2019 - Akte nemen
10. ASBL "Oeuvres des Colonies de Schaerbeek" afgekort OCS - Rekeningen 2019 - Akte nemen
11. VZW "Promotion de l'Emploi à Schaerbeek" afgekort in PE - Rekeningen 2019 - Akte nemen
12. VZW Guichet d'Economie Locale de Schaerbeek - Rekeningen 2019 - Akte nemen
13. Kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker - Begrotingswijziging 2020 - Gunstig adviseren
14. Kerkfabriek Jan & Niklaas - Rekening van 2019 - Goedkeuring
15. Kerkfabriek Sint Albertus – Begroting 2021 - Gunstig adviseren
Inkohieringen
16. Algemeen fiscaal reglement houdende economische steunmaatregelen voor lokale handelaars
Covid19 – Aanslagjaar 2020 - Wijziging - Goedkeuring
17. Reglement vaststellend de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van
toeristische logies - Aanslagjaar 2021 - Hernieuwing - Goedkeuring
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
18. Verzoek van de politiezone POLBRUNO 5344 - Gebruik van het bestaande camerapark op het
grondgebied van de gemeente Schaarbeek - Plaatsen en gebruik van 5 camera's op het grondgebied
van de gemeente Schaarbeek - Gebruik van bodycams gedurende de testperiode op het
grondgebied van de gemeente Schaarbeek - Goedkeuring
Mobiliteit
19. Subsidies "PAVE 2020", "Fietsmarkeringen 2020" en "Fietsboxen 2020": goedkeuring van de drie
overeenkomsten met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Milieuraadgeving
20. Subsidieovereenkomst « Eco-event 1030 » tussen de Gemeente en Leefmilieu Brussel - Aanhangsel Jaar 2020 - Goedkeuring
ALGEMENE ZAKEN
Bestuursgeschillen
21. Politiereglement betreffende het gebruik van de groene ruimten gelegen op de openbaar domein
van de gemeente Schaarbeek - Goedkeuring
HUMAN RESOURCES
22. Sociale Programmatie - Toekenning van een eindejaarstoelage in 2020 - Goedkeuring
23. Reglement over de toekenning van een eenmalige premie voor het jaar 2020 - Goedkeuring
24. Geldelijk Statuut – Wijziging - Goedkeuring
25. Toekennen van een lokale aankoopcheque voor de ambtenaren van de gemeente en het ocmw Goedkeuring
INFRASTRUCTUUR
Uitrusting
26. 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
44/20 - ter informatie
27. 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
46/20 - Ter informatie
28. 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
47/20 - Ter informatie
29. Toetreding tot de aankoopcentrale van de federatie Wallonië-Brussel met als voorwerp de
raamovereenkomst voor de levering van boeken en andere bronnen - Goedkeuring
30. 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 10 november 2020 conform artikel
249 §1 al 2 NGW - Instemmen met deze uitgaven

31. Overheidsopdracht voor leveringen voor realisatie en levering van gietijzeren bankpalen en poten De minimis-wijziging - Ter informatie
32. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van twee stadsstofzuigers - Keuze van de
plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
33. Overheidsopdracht voor diensten voor de aankoop van een extranet-portaaloplossing aanschaffen
voor het gemeentebestuur van Schaarbeek - Keuze van de plaatsingsprocedure en vastlegging van
de voorwaarden van de opdracht - Goedkeuring
34. Overheidsopdracht voor leveringen voor de aankoop van twee elektrische pick-up's - Keuze van de
plaatsingsprocedure en vaststelling van de voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
Gebouwen
35. Renovatiewerken van het Neptunium zwembad - Financieringswijze van het bedrag van 500.000 €
vastgelegd in de buitengewone begroting 2020 ten gunste van Beliris om de extra kosten te dekken
die door de gemeente worden gedragen - Goedkeuring
36. Opdrachten voor de controle van de gemeentelijke installaties, toe te vertrouwen aan een E.D.T.C.
(Externe Dienst voor Technische Controles) - Perceel 4 - Verhoging van de uitgave - Goedkeuring
37. Infrastructuur - Overheidsopdracht voor werken - Renovatie van de twee multisportterreinen van
het speelplein Galopin gelegen Voltairelaan - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht
- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Goedkeuring
38. Voormalige synagoge, Rogierstraat 128 - Realiseren van een asbestinventaris - Overheidsopdracht
van beperkte waarde - Ter informatie
39. "La Lustrerie", Paleisstraat 153, 1030 Schaarbeek - Installatie van een energie-meetsysteem volgens
de NR-Click-overeenkomst in het kader van het PLAGE-programma - Ter informatie
40. Nieuw gemeentegebouw gelegen Groenstraat 216 - Buitengewoon onderhoud van de
ventilatieleidingen in het kader van de opdrachtencentrale ESCO van Sibelga - Ter informatie
41. Diverse gemeentelijke en privégebouwen op het grondgebied van de gemeente - Opdrachten voor
een stabiliteitsingenieur (dienstenopdracht) - Wijziging van de voorwaarden van de opdracht Herlancering van de opdracht - Ter informatie
42. Optima, Grote Bosstraat 76 - 80 - Bouw van een Nederlandstalige basisschool en een sporthal en
uitbreiding van een Franstalige basisschool - Aansluiting van verschillende nutsleidingen en plaatsing
van een meter voor de conciërgewoning - Ter informatie
43. Gemeentegebouwen - Isolatie van de verwarmingsleidingen - Gunningswijze en
opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
44. Lyceum Emile Max, afdeling Haacht - Plaatsing van een branddetectiesysteem - Plaatsingsprocedure
en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
45. Kinderdagverblijf GALATEA gelegen 176 Gallaitstraat - Dringende aanpassing van de binnenriolering
en plaatsing van afvalwaterpompen in de kelderverdieping - Plaatsingsprocedure en voorwaarden
van de opdracht van werken - Ter informatie
46. Verschillende gemeentegebouwen - Plaatsing van verluchtings- en luchtbehandelingssystemen
(raamovereenkomst met één enkele ondernemer) - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de
opdracht van werken - Ter informatie
47. Verschillende gemeentegebouwen - Loodgieterij en plaatsing van sanitaire toestellen
(raamovereenkomst met één enkele ondernemer) - Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de
opdracht van werken - Ter informatie
48. Verschillende gebouwen - Beveiligingswerken, branddetectie (raamovereenkomst) Plaatsingsprocedure, voorwaarden van de opdracht van werken - Ter informatie
49. Verschillende gemeentegebouwen - Vervanging van de individuele gasstookketels met productie van
sanitair warm water - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
50. School 16, Leopold III-laan 31 - Beveiligingswerken aan het gebouw - Plaatsingsprocedure en
voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
51. Studieopdracht betreffende het analyseren van de 'off-street' parkeermogelijkheden Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter informatie
52. Biermuseum - Vervanging van het hek - Plaatsingsprocedure en voorwaarden van de opdracht - Ter
informatie

53. Royal Tennis Club Lambermont - Generaal Wahislaan 1- Heraanleg van de onmiddellijke omgeving Opdracht voor werken - Plaatsingsprocedure en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
Nederlandstalig onderwijs
54. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties
voor de ontsmetting van lokalen van GBS Paviljoen tijdens het Speelplein van juli-augustus 2020 –
Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – Instemmen met de uitgaven
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
55. Dringende uitgaven te voorzien in het kader van de COVID-19-pandemie – Bijkomende prestaties
voor de schoonmaak en ontsmetting van de schoolgebouwen tijdens het schooljaar – Toepassing
van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet – Instemmen met de uitgaven
PUNTEN IN SPOED
GEMEENTESECRETARIS
Kantoor der vergaderingen
63. * * * * *PUNT OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE VERGADERING* * * * *Commissies van de
gemeenteraad - Wijzigingen - Ter informatie
64. Vervanging van vertegenwoordigers in verschillende gemeentelijke VZW - Goedkeuring
FINANCIËN / GEMEENTEONTVANGER
Inkohieringen
65. * * * * *PUNT OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE VERGADERING* * * * *Schaarbeekse premie
Be Home - Aanslagjaar 2021 - Goedkeuring
66. * * * * *PUNT OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE VERGADERING* * * * *Reglement vaststellend
de gemeentelijke opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing - Aanslagjaar 2021 Hernieuwing - Goedkeuring
67. * * * * *PUNT OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE VERGADERING* * * * *Aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting – Aanslagjaar 2021 - Hernieuwing - Goedkeuring
STRATEGISCHE EN DUURZAME ONTWIKKELING (SDO)
Programma voor stadspreventie
68. Brussels preventie- en buurtbeleid voor het jaar 2020 - Ontwerp overeenkomst - Goedkeuring
69. Subsidie voor de bestrijding van schoolverlaten - Aanvullende regionale steun 2020-2022 Ontwerpovereenkomst - Goedkeuring
BURGERLEVEN (LEVEN IN DE GEMEENTE)
70. * * * * *PUNT OVERGEDRAGEN NAAR DE VOLGENDE VERGADERING* * * * *Verslag 2020 over de
acties van de gemeente Schaarbeek betreffende het geweld tegen vrouwen - Ter informatie
Franstalige cultuur & Cultureel centrum
71. Aanvaarding van de schenking van 2 werken van de nakomelingen van Van Isendijck aan de
gemeente Schaarbeek.
FRANSTALIG GEMEENTELIJK ONDERWIJS
72. SAT- Gratis leenovereenkomst voor lesmateriaal tussen de scholen en de wettelijke
vertegenwoordiger(s) van de studenten - Goedkeuring
AGENDA (VERVOLG)
PUNT(EN) OPGETEKEND OP VERZOEK VAN GEMEENTERAADSLEDEN
56. De evaluatie van het beleid rond de woongelegenheden en het Woonplan (Verzoek van de heer
Cédric MAHIEU)
73. De noodopvang (Verzoek van Mevrouw Leïla LAHSSAINI)

74. De genomen maatregelen betreffende de regularisatie wegens humanitaire redenen verbonden aan
de covid-19 epidemie, ten gevolge van de stemming tijdens de gemeenteraad van 20 mei 2020
(Verzoek van Mevrouw Leïla LAHSSAINI)
75. De opening van een testcentrum COVID-19 aan de Crossing (Verzoek van de heer Matthieu DEGREZ)
76. De uitzending van de Gemeenteraad via internet (Verzoek van Mevrouw Claire GERAETS)
77. De beschikbare ruimten voor de activiteiten van verenigingen werkzaam op het veld (Verzoek van
Mevrouw Claire GERAETS)
78. De opdrachten van een Schepen (Verzoek van de heer Abobakre BOUHJAR)
79. Solidariteit - Kerstgeschenken voor de daklozen (Verzoek van Mevrouw Naïma BELKHATIR)
MONDELINGE VRAGEN
80. De actie handels-cheques #1030shoplocal (Vraag van de heer Emin ÖZKARA)
81. Enquête over de inrichting van de Azaleawijk (Vraag van Mevrouw Vanessa LOODTS)
Namens het College van Burgemeester en Schepenen,

(g) David Neuprez
Gemeentesecretaris

(g) Cécile Jodogne
wnd Burgemeester-Voorzitster

