
 

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

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli
[61] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2245871 (R)

Actie "Huisvestingsplan '19-'24".
Kennis nemen van de eerste inventarisering van de gronden, eigendom van de Stad die beschikken over
een reëel potentieel tot de verwezenlijking van het “Huisvestingsplan '19-'24”.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2242357 (R)

Hernieuwing van het bouwblok Fontainas.- Casco Horeca gelegen op Zespenningenstraat 16.-
Goedkeuring van het principe van de concessie.
Principe van het afsluiten van een concessieovereenkomst door middel van mededingingsprocedure met
onderhandeling.- Bestek/cahier spécial des charges nr. RF/19/PCN/822.- Uitgave van 45.000,00 EUR
exclusief btw (forfait) toe te kennis aan de concessiehouder voor uitvoering van werken.- Artikel 242-01
van de patrimoniale begroting 2019 van de Grondregie.- Inkomsten: artikel 171-01 (lening) en 703-01
(vergoedingen).

-----------------------------------------------------------------------
[63] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2241014 (R)

Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging
van één jaar betreffende de werken nodig voor het verwijderen van asbest in de volgende gebouwen :
Perceel 1 : gebouwen behorende tot het openbaar domein van de Stad Brussel en tot de Politiezone
Brussel-Hoofdstad/Elsene (gezamenlijke opdracht volgens artikel 48 van de wet van 17/06/2016). -
Perceel 2 : gebouwen die behoren tot het departement Grondregie van de Stadseigendommen van de Stad.
Openbare procedure - bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3691.- Uitgave geraamde op :
- Perceel 1 : 350.000,00 EUR per jaar (excl. BTW), hetzij 1.400.000,00 EUR (excl. BTW) voor de drie
jaar met de mogelijkheid van een verlenging van één jaar.
-  Perceel 2 : 50.000,00 EUR per jaar (excl. BTW), hetzij 200.000,00 EUR (excl. BTW) voor de drie jaar
met de mogelijkheid van een verlenging van één jaar. Verschillende artikels van de gewone en
buitengewone begrotingen van 2019 tot 2023 (onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten
en van goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde overheden).- Thesaurie en leningen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[64] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2245438 (R)
Overheidsopdracht met als voorwerp de communicatie rond en het begeleiden van schoolstraatprojecten
op het grondgebied van de Stad.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016 - Bestek/cahier spécial des charges nr. 0602/M001/2019.- Uitgave
van 265.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2019
(project BD06-2-2019) onder voorbehoud van de aanneming van deze begroting door de
toezichthoudende overheid.- Project BD06-2-2019.- Lening : artikel 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[65] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2234350 (R)

Overeenkomst ingegraven glasbollen van 01/12/2018 tussen de Stad en het Agentschap Net Brussel.-
Aanhangsel nr. 13.
Aanhangsel nr. 13 bij de overeenkomst ingegraven glasbollen van 01/12/2008 tussen de Stad en het
Agentschap Net Brussel, met als voorwerp de plaatsing van ingegraven glasbollen op een nieuwe site op
het grondgebied van de Stad, meer bepaald Papenvest, ter hoogte van de Jacques Brelsquare.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren

[66] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2234383 (R)
Participatief Budget 2016.- Vzw Solidare-it!.- Bijakte bij de overeenkomst.
Bijakte voor de wijziging van artikel 2.5  van deze overeenkomst, in het bijzonder om de bestemming en
het gebruik in het kader van het tijdens het participatieve proces - en dankzij de toegekende subsidie -
geproduceerde meubilair te bepalen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[67] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2237073 (R)
Samenwerkingsovereenkomst 2019 tussen de Stad en de volgende verenigingen : Jazz Projects vzw,
Tentoonstellingspark van Brussel (BSF) vzw en KunstenFESTIVALdesArts vzw.
1) Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de vzw Jazz Projects waarin de logistieke en financiële
steun van de Stad (60.000,00 EUR) ter gelegenheid van de organisatie van de editie 2019 van het Brussels
Jazz Weekend en de verbintenissen van de organisator vastgelegd worden.- 2)
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de vzw Tentoonstellingspark van Brussel waarin de
logistieke en financiële steun van de Stad (350.000,00 EUR) ter gelegenheid van de organisatie van de
editie 2019 van het Brussels Summer Festival en de verbintenissen van de organisator vastgelegd worden.-
3) Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de vzw KunstenFESTIVALdesArts waarin de
logistieke en financiële steun van de Stad (80.000,00 EUR) ter gelegenheid van de organisatie van de
editie 2019 van het KunstenFESTIVALdesArts en de verbintenissen van de organisator vastgelegd
worden.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2241126 (R)

Toelage Toerisme 2019.- Schrapping van de nominatieve toelage aan de firma Event International nv
(30.000,00 EUR).- Subsidie aan de vzw "Salon du Chocolat" : 30.000,00 EUR.
1) Schrapping van de nominatieve toelage van 30.000,00 EUR voorzien op artikel 56110/32101 t.a.v. de
firma Event International nv voor de organisatie van het "Salon du Chocolat" (goedgekeurd door de
Gemeenteraad van 11/03/2019 - Lijst met overdrachten gestemd met de gewone begroting 2019) wegens
een vergissing in de begunstigde/organisator van het Salon du Chocolat.- 2) Toekennen van een subsidie
van 30.000,00 EUR aan de vzw "Salon du Chocolat" voor het "Salon du Chocolat".- Artikel 56110/33202
van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2241954 (R)

Toelage 2019.- Toelagen aan 4 verenigingen: vzw "Artdynamik", vzw "CHAMO Events &
Communication", "In2Out Productions" en "ZigZag".- Totaal bedrag : 60.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 60.000,00 EUR aan 4 verenigingen verdeeld als volgt
:
- 10.000,00 EUR aan de vzw "Artdynamik" voor "Brussels Fashion Days";
- 20.000,00 EUR aan de vzw "CHAMO Events & Communication" voor "Retrorama, the vintage festival
2019";
- 5.000,00 EUR aan de vzw "In2Out Productions" kortom In2Out voor "Film Tous Ensemble";
- 25.000,00 EUR aan de vzw "ZigZag" voor de 30e editie van het festival "Couleur Café", van 28 tot
30/06/2019 in het Osseghempark, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2241409 (R)

Cultuur 2019.- Toelage aan de vzw Explore.Brussels.- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw Explore.Brussels voor het
evenement "BANAD 2019" (Brussels Art Nouveau and Art Deco Festival).- Artikel 77210/33202 van de
gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[71] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2242153 (R)
Cultuur 2019 : toelagen aan 6 verenigingen : Brusselse Orgels vzw, Artdynamik vzw, cce vzw, Le Quatre-
Vingt-Huit vzw, Listen vzw, Zsenne vzw. - Totaal bedrag : 20.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies aan 6 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 20.000,00 EUR op de
artikels 76210/33202 en 77210/33202 van de gewone begroting 2019, verdeeld als volgt :
* op het artikel 76210/33202 :
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Bruxelles ses orgues/Brusselse Orgels" (verkort : BSO) voor de organisatie
van het festival "This is not a pipe ... Organ festival" 2019;
* op het artikel 77210/33202 :
- 2.500,00 EUR aan de vzw Artdynamik voor de organisatie van de 15de editie van het evenement "Art
Truc Troc & Design";
- 2.000,00 EUR aan de vzw Cocoricoeur, (verkort : cce) voor de organisatie van de "Brukmer Golden
Artistic Awards 2019";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Le Quatre-Vingt-Huit" voor de goede werking van haar opdrachten;
- 10.000,00 EUR aan de vzw Listen voor de organisatie van de editie 2019 van het Festival Listen;
- 2.000,00 EUR aan de vzw Zsenne voor de goede werking van haar opdrachten.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid..

-----------------------------------------------------------------------
[72] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2243973 (R)

Toelage toerisme 2019 aan de vzw Listen.- Bedrag : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 25.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting
2019 aan de vzw "Listen" voor de organisatie van de editie 2019 van het Festival Listen, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[73] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2249174 (R)
Voorstel van motie ingediend door Mevr. EL BAKRI, dhr. BAUWENS en mevr. DHONT,
Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie die ertoe strekt om via de overheidsopdrachten de mensenrechten en het internationaal
recht te doen naleven.

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

- 2249159 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. BAUWENS, mevr. EL BAKRI en mevr. DHONT,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie om van Brussel-Stad een voorbeeldgemeente te maken in de strijd tegen racisme en
discriminaties.

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

[75] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2249147 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de opening van sommige zwemlocaties in openlucht door het Brussels Gewest tijdens
deze zomer waaronder de vijver van het Ter Kamerenbos.

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

- 2249138 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het verbod op het achterlaten van visitekaartjes op wagens door verkopers van
voertuigen.

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

- 2249433 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het huwen van Nederlandstalige burgers door Gemeenteraadsleden in de functie van
ambtenaar van burgerlijke stand die het Nederlands niet machtig zijn.

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