
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 13 mei 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2244618

(R)
Sint-Rochuskerk.- Rekening 2018.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2018.- Batig saldo : 141.944,99 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) -  - 2239782 (R)

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar
2020.
1) De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing, de
inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2020.- 2) Het College van Burgemeester en
Schepenen te belasten met de mededeling van de beslissing op punt 1 genomen, aan de gewestelijke
fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de modaliteiten van  bepaalde handelingen voorzien door de
ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2240498 (R)

Vzw Peymey Diffusion.- Editie 2019 van het Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF).-
Partnerschapovereenkomst.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de vzw Peymey Diffusion betreffende de editie 2019 van het
Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF).- Logistieke bijstand.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings

[4] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2240141 (R)
Projectoproep Initiatieven voor Duurzamheid 2019.
Het reglement van de projectoproep "Initiatieven voor duurzamheid" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2237584 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
gedurende 11 maanden, van reinigings- en hygiënisch materiaal (CDA/010109/MPG).- Bijkomende
uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgaven over 11 maanden inclusief 21% btw van 1.928,16 EUR voor perceel 1, 7.846,01
EUR voor perceel 2 en 9.774,17 EUR voor de 2 percelen samen, die de bedragen inclusief btw brengen op
6.928,16 EUR voor perceel 1, 22.846,01 EUR voor perceel 2 en 29.774,17 EUR voor de 2 percelen
samen.- Artikel 74451 van de buitengewone begroting van 2019 et 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 116 van het College van  02/05/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2236932 (R)

Overheidsopdracht voor aanneming van diensten voor de aanduiding van een field manager voor het
beheer van het grasveld van het Koning Boudewijnstadion gedurende 3 jaren (2019 - 2021).- Dossier nr.
0602/V002/2019.
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van de wet van 17/06/2016 na raadpleging
van drie dienstverleners - bestek/cahier spécial des charges nr. 0602/V002/2019.- Uitgave geraamd op een
jaarlijks bedrag van 37.250,00 EUR btw inbegrepen, dus een bedrag van 111.750,00 EUR btw inbegrepen
op 3 jaren.- Artikel 76410/12506 van de gewone begrotingen 2019, 2020 en 2021 onder voorbehoud van
de inschrijving van voldoende kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Kennisnemen van de beslissing nr. 368 van het
College van 02/05/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2240507 (R)

Sport 2019.- Specifieke subsidies aan 12 verenigingen.- Totaalbedrag: 27.400,00 EUR.
Toekennen van toelagen aan sportieve verenigingen voor een totaal bedrag van 27.400,00 EUR op artikel
76410/33202 van de gewone begroting 2019 verdeeld als volgt :
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Aquatic Synchro Swimming" (in kort "BRASS"), voor het
Jaarlijkse Gala gesynchroniseerd zwemmen;
- 4.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Postscolaire 23" (in kort BCS 23"), voor het Europese toernooi;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Club Jeunesse, Action éducative" (in kort "Club de Jeunesse a.e." asbl);
- 250,00 EUR aan de vzw "Judo Club Budo Bruxelles", voor "Inter-écoles de Saint-Nicolas";
- 1.250,00 EUR aan de vzw "Les Lendemains de la Veille" (in kort LDLV) voor "Relais Givrés 2019";
- 8.000,00 EUR aan de vzw "Taekwondo Mudukwan- Pole Brussels", voor het evenement "Gala"-
"Taekwondo" + medaille;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Royal Excelsior Sports Club - 1904" (in kort RESC), voor "Grand Prix
Mingels";
- 200,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal Léopold - Série Bruxelles" voor het evenement "Coupe Emile
Wafflard";
- 7.000,00 EUR aan de vzw "Cross Cup" voor het evenement "Cross Cup";
- 500,00 EUR aan de vzw Formasport voor "International Basket Camp";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Association sportive et culturelle Zone Libre" voor "Pato Summer Contest"
3de editie;
- 1.200,00 EUR aan de vzw "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles" (in kort R.C.R.J.B.) voor "Challenge
Jan DEVIS".
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[8] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2240487 (R)
Sport 2019 : Werkingstoelagen aan 30 verenigingen.- Totaal bedrag : 48.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen aan de volgende 30 sportverenigingen voor een totaal bedrag van
48.000,00 EUR op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019 en verdeeld als volgt :
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Amis de la Nature - Section de Laeken, Neder-over-Heembeek et Haren";
- 9.000,00 EUR aan de vzw Anneessens 25;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportive des Ecoles de la Ville De Bruxelles (ASEB)";
- 500,00 EUR aan de vzw "Brussel Aquatic Synchro Swimming (BRASS)";
- 1.500,00 EUR aan de vzw Brussels Derby Pixies;
- 750,00 EUR aan de vzw Bruxelles Royal Yacht Club;
- 1.500,00 EUR aan de vzw Club de Jeunesse action éducative (Club de Jeunesse A.E);
- 250,00EUR aan de vzw "De Durvers";
- 1.000,00 EUR aan dee vzw "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien de Bruxelles (Grand
Serment Royal)";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging GSF De Eendjes NOH;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Gym-équilibre (GE)";
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Keizerlijke en Koninklijke Gilde of St-Sebastiaan Haren;
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Koninklijke De Vrolijke Kruisboogschutters - La
Renaissance";
- 250,00 EUR aan de vzw Koninklijke en Keizerlijke Gilde of Sint-Sebastiaan Neder-over-Heembeek;
- 3.000,00 EUR aan de vzw Kring Concept (Kring);
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Les Amis du Primerose";
- 750,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Les pêcheurs Laekenois";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Mini Foot";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Pétanque Club communal";
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Pétanque Club Nederval";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Réseau Santé Diabète Bruxelles";
- 10.000,00 EUR aan de vzw l Rugby Club Racing Jet de Bruxelles (R.C.R.J.B);
- 4.000,00 EUR aan de vzw "Société Royale Union Nautique de Bruxelles";
- 2.000,00 EUR aan de vzw Sunday's Club;
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Traditional Shotokan Karaté - DO (en abrégé : T.S.K. - NOH);
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging V.C. KWB-NOH;
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Z.V.C De Wulle Bieste;
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Club Bruxelles City Taekwondo";
- 500,00 EUR aan de vzw Splash Brussel,
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging FC Deaf (voor minifoot),
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[9] Personeel - Human ressources -  - 2245917 (R)
SEC- Villo Abonnement.- Overeenkomst tussen de Stad en de NV JCDecaux Street Furniture Belgium.
Overeenkomst tussen de Stad en de NV JCDecaux Street Furniture Belgium, gelegen te Groendreef 50,
1000 Brussel, betreffende de aankoop van 140 Villo abonnementen.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Personeel - Human ressources - Vorming - 2235824 (R)

Aansluiting bij de aankoopcentrale GSOB door de Stad.
De overeenkomst van aansluiting bij de aankoopcentrale GSOB door de Stad aannemen voor een
onbepaalde duur vanaf maart 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2241705 (R)

Gezamenlijke diplomering en inrichting van studies die leiden tot de graad van bachelor in sportcoaching
– optie "Wellness en gedifferentieerde fysieke activiteiten".- Gezamenlijke diplomering van studies die
leiden tot de graad van bachelor met specialisatie in de fysieke voorbereiding en training.- Aanhangsels bij
de Programmaovereenkomsten voor Gemeenschappelijk onderwijs.
1) Aanhangsel af te sluiten tussen de Stad Brussel als inrichtende macht van de  «Haute École Francisco
Ferrer » (HEFF), de "Haute Ecole Galilée (HEG)", de "Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B)" en de
"Haute Ecole Léonard de Vinci (HE Vinci)", bij de de programmaovereenkomst inzake het
Gemeenschappelijk onderwijs betreffende de gezamenlijke diplomering en inrichting van studies die
leiden tot de graad van bachelor in sportcoaching - optie "Wellness en gedifferentieerde fysieke
activiteiten".- 2) Aanhangsel af te sluiten tussen de Stad Brussel als inrichtende macht van de  «Haute
École Francisco Ferrer» (HEFF), de "Haute Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B)" en de "Haute Ecole
Léonard de Vinci (HE Vinci)" bij de programmaovereenkomst inzake het Gemeenschappelijk onderwijs
betreffende de gezamenlijke diplomering van studies die leiden tot de graad van bachelor met specialisatie
in de fysieke voorbereiding en training.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli
[12] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2241536 (R)

Overeenkomst tot overdracht van het exploitatierecht voor de theatervoorstelling "La Théorie du Y".
Overeenkomst tussen de Stad en Ad Lib Diffusion in het Kader van het toneelstuk "La Théorie du Y" door
"Canine Collectif" voor de publiek op 09/05/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2240005 (R)

Afbraak (lot 1) en bouw van 3 ééngezinswoningen (lot 2) op een terrein gelegen te Verdunstraat 184 te
1130 Brussel.- Goedkeuren van het bestek en wijze van gunning.
Opdracht voor werken via een open aanbesteding - bestek/cahier special des charges nr. RF/18/AO/806.-
Bedrag voor de opdracht bij benadering geraamd op 989.359,00 EUR inclusief btw.- Artikel 242-01 van
de patrimoniale begroting 2019 voor de werken: 989.359,00 EUR btw inbegrepen.- Bedrag van de
honoraria, verzekeringspremies inbegrepen, geschat op 136.761,98 EUR.- Bedrag voor de
aansluitingswerken en diverse kosten geraamd op 30.000,00 btw inbegrepen.- Artikel 240-01 van de
patrimoniale begroting 2019: 112.613,25 EUR btw inbegrepen (erelonen), 24.148,73 EUR btw inbegrepen
(verzekeringen).- Artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2019 : 30.000,00 EUR (diverse kosten).-
Ontvangsten (lening) : artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2019.- Onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting van 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2232705 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de realisatie van een structurele diagnose van het
gebouw "De Ligne".- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/032.- Werf 167823.- Onderhoud 167824.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr.  OPP/2019/032.- Uitgave van 60.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Raadpleging van 3 ondernemers.- Artikel 33066/72360 van de buitengewone begroting van
2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de daartoe in te dienen begrotingswijziging.- Lening :
artikel  33066/96151- Kennisnemen van de beslissing nr. 232 van het College van 02/05/2019, in
toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2243845 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van het stadspark 'Jonction' van ongeveer
15.000 m² en de bouw van een werkplaats van ongeveer 1.000 m².- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/055.-
Coördinatieopdracht inzake veilgheid en gezondheid (ontwerpfase).- Verzekering.- Aansluitingen.
Openbare procedure met Belgische en Europese bekendmaking overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. OPP/2019/055.- Uitgave van 6.099.029,58
EUR btw inbegrepen.- Artikel 93022/73160  van de buitengewone begroting van 2019.-
Coördinatieopdracht inzake veiligheid en gezondheid (ontwerpfase) beroep op de jaarlijkse aannemer voor
een bedrag 9.070,74 EUR afgerond op 10.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verzekering “Alle werfrisico’s”
(Polis nr. 45.354.273) en de verzekering “Controle” voor een geraamd bedrag van 16.021,64 EUR btw
inbegrepen.- Aansluitingen elektriciteit/gas/telefonie/teledistributie/water/riolering door de betreffende
distributiemaatschappijen voor een geraamd bedrag van 44.500,00 EUR btw inbegrepen.-
Investeringsproject nr. AP22-39-2016.- Lening : artikel 93022/96151.- Subsidie : artikel 93022/66552.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab

[16] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2238956 (R)
Vzw "Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique".- Toelage : 250,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 250,00 EUR aan de vzw "Fédération des Scouts Baden-Powell de
Belgique", Dublinstraat 21 te 1050 Elsene voor het plaatsen van een afvalsorteersysteem in Brussels Expo
alsook ecologisch verantwoorde installaties in het Ossegempark.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons

[17] Stedenbouw - Vergunningen - Stedenbouwkundige- & Milieuvergunningen - 2247136 (R)
Opmerkingen over het ontwerp van wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
(GSV).
1) De opmerkingen over het ontwerp van wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
(GSV), opgenomen in het bijgevoegde document, aannemen.- 2) Het College van Burgemeester en
Schepenen belasten met het overmaken van deze opmerkingen aan de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Stedenbouw - Plan - Planning - 2246205 (R)
Richtplan van aanleg (RPA) Ninoofsepoort.- Advies van de Stad in het kader van het openbaar onderzoek
(27/02/2019 tot 29/04/2019).
Kennis nemen van het advies van de Stad uitgegeven in het kader van het openbaar onderzoek van de
RPA Ninoofsepoort (Collegebeslissing van 25/04/19 - punt 224).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2227006 (R)

Leuvenseweg.- Afschaffing van een volume.
Afschaffen van het volume zoals hernomen op het plan nr. 7345 om de opmaak van een zakelijk recht
door de Grondregie van Stadseigendommen op het volume van de loopbrug ten behoeve van de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2243845 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van het stadspark 'Jonction' van ongeveer
15.000 m² en de bouw van een werkplaats van ongeveer 1.000 m².- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/055.-
Coördinatieopdracht inzake veilgheid en gezondheid (ontwerpfase).- Verzekering.- Aansluitingen.
Openbare procedure met Belgische en Europese bekendmaking overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. OPP/2019/055.- Uitgave van 6.099.029,58
EUR btw inbegrepen.- Artikel 93022/73160  van de buitengewone begroting van 2019.-
Coördinatieopdracht inzake veiligheid en gezondheid (ontwerpfase) beroep op de jaarlijkse aannemer voor
een bedrag 9.070,74 EUR afgerond op 10.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verzekering “Alle werfrisico’s”
(Polis nr. 45.354.273) en de verzekering “Controle” voor een geraamd bedrag van 16.021,64 EUR btw
inbegrepen.- Aansluitingen elektriciteit/gas/telefonie/teledistributie/water/riolering door de betreffende
distributiemaatschappijen voor een geraamd bedrag van 44.500,00 EUR btw inbegrepen.-
Investeringsproject nr. AP22-39-2016.- Lening : artikel 93022/96151.- Subsidie : artikel 93022/66552.

Zie punt 15
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[21] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2245928 (R)

Typeovereenkomst voor de ingebruikname van het gebouw - Schildknaapsstraat 50/52 te 1000 Brussel
(Vanderborght).
De typeovereenkomst voor de tijdelijke ingebruikname van dit gebouw aannemen.- Het College belasten
om met de gebruikers de bezettingsovereenkomsten af te sluiten.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellaties

[22] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2245448 (R)
Interpellatie van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende het project voor heraanleg van de Ninoofsepoort.

-----------------------------------------------------------------------
Vragen

[23] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2245752 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de problematiek van het parkeren van voertuigen te dicht bij een garage-uitrit.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2245597 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de recentste ontwikkelingen rond het Neo-project.

-----------------------------------------------------------------------
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