
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 17 juni 2019 te 17 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Interpellatie van het publiek.
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2256977 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevr. Greta VAN BROECKHOVEN.
Interpellatie betreffende het in aanmerking nemen van de patrimoniale waarde van de oude liften bij de
modernisering ervan.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2253142 (R)
SJ. 43.100/SM. - Administratieve sancties.- Bemiddeling.- Erkenning.
De vzw BRAVVO, met maatschappelijke zetel gelegen Kazernestraat 37 te 1000 Brussel, erkennen voor
de uitvoering van de bemiddeling m.b.t. de administratieve sancties, voor een periode van vijf jaar.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2250646

(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- 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 : 11.242,68 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2252793

(R)
Sint-Bonifacius kerk te Elsene.- Rekening 2018.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2018.- Tekort : 11.064,24 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2253570

(R)
Sint-Katelijnekerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 156.647,23 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2256016

(R)
Goddelijk kind Jezus kerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 4.736,39 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli
[8] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2255437 (R)

Brouckère Tower.- Oproep tot kandidatuurstelling voor een nieuwe erfpacht.- Goedkeuring van de
voorwaarden.
Het principe van de aanduiding van een nieuwe erfpachthouder betreffende de Brouckere Tower voor een
periode van 50 jaar vanaf 3 februari 2066 in te leiden; hetzij tot en met februari 2166 goedkeuren.- Het
lastenboek (opgemaakt door de Grondregie) voor de oproep tot kandidatuurstelling met de voorwaarde
van de toekomstige erfpacht goedkeuren. - Overgaan tot de publicatie van de aankondiging van
aanbesteding in het Bulletin van aanbestedingen en in het Supplement op het Publicatieblad van de
Europese Unie.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Stedenbouw - Plan - Planning - 2251188 (R)

Register 2019 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad (vastgesteld op 31/12/2018).-
Verslag over het beleid van de Stad tegen de leegstaande woningen.- Artikel 15,§1, alinea 2 en artikel 15
§6 van Hoofdstuk II «Openbaar beheersrecht van woningen» van de Brusselse Huisvestingscode.
Kennisnemen van het register 2019 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad
(vastgesteld op 31/12/2018) en van het verslag over het beleid van de Stad in de strijd tegen de
leegstaande woningen.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2246808 (R)

Overheidsopdracht met als voorwerp de restauratie van het geklasseerde gedeelte van de Solvay-
gebouwen en de volledige renovatie van het Lycée Emile Jacqmain-Solvay-gebouw, Belliardstraat 135 A
te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/028.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier
spécial des charges nr. OPP/2019/028.- Uitgave geraamd op 2.893.526,48 EUR btw inbegrepen.-
Afsluiten van de verzekering “Alle werfrisico’s” (Polis nr. 45280470) en de verzekering “Controle” (polis
nr. 45354272) met inbegrip van de honoraria voor het controlebureau voor een bedrag geraamd op
55.000,00 btw inbegrepen.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting van 2019.-
Investeringsproject nr. FH08-82-2015.- Lening : artikel 73108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2256665 (R)

Overeenkomst tussen de Stad Brussel en Citydev.brussels (GOMB) voor de verwezenlijking van een
project via delegatie van de bouwheer.
In het kader van de overeenkomst in dewelke de Stad een mandaat geeft aan Citydev.brussels (GOMB),
om via delegatie van de bouwheer een onroerend project te realiseren op een terrein met een oppervlakte
van 15.942m², perceel nr 16 op de site Mercator gelegen Béjarlaan te Neder-over-Heembeek,  toelaten de
budgettaire vastlegging te verhogen naar 18.036.026,21 btwi.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[12] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2254857 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Installatie van een definitieve
elektrische kast op de Oude Graanmarkt en installatie van tijdelijke elektrische kasten op de markt van het
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein.
Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van de offertes ontvangen van Sibelga voor een totaalbedrag van 5.675,21 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 2019/52009/72460 van de buitengewone begroting 2019, onder voorbehoud van de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 343
van het College van 06/06/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2254071 (R)
Toelage 2019 aan de vzw De Kartuizers.- Bedrag : 10 000,00EUR.
Een subsidie van 10 000,00 EUR aan vzw De Kartuizers voor de organisatie van een dag van de klant en
eindejaarsverlichting 2019, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019 onder
voorbehoud van de goedkeuring van het budget door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2253094 (R)
Toelage 2019 aan de vzw "l'ASBL "Association Groupe d'animation du quartier européen de la ville".-
Bedrag : 2 500,00EUR.
Een subsidie van 2.500,00 EUR aan vzw "Association Groupe d'animation du quartier européen de la
ville" voor de organisatie van een wijkfeest, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

[15] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2234044 (R)
Vereniging "Les Pêcheurs Laekenois".- Toelage : 250,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 250,00 EUR aan de vereniging "Les Pêcheurs Laekenois" gelegen Prins
Leopoldsquare 29/9 te 1020 Brussel voor het dagelijks administratief beheer.- Artikel 76605/332/02 van
de gewone begroting 2019, door het gebruik van de voorlopige twaalfden, en onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2249118 (R)

Vereniging De Brusselse Keukens.- Toelage : 1.979,15 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.979,15 EUR aan de vereniging De Brusselse Keukens, Grote Markt te
1000 Brussel voor de aankoop van herbruikbare bekers.- Artikel 87605/332/02 van de gewone begroting
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2250138 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. 2019-044.-
Investeringsproject nr. BM05-302-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-386.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.745,55 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 361 van het College van 06/06/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[18] Openbaar onderwijs -  -  - 2248342 (R)
Overeenkomst tussen de Erasmushogeschool Brussel en het Instituut Anneessens-Funck.
Overeenkomst tussen de Erasmushogeschool Brussel en het Instituut Anneessens-Funck vanaf 01/09/2019
tot 01/09/2022, voor een periode van 3 jaar.- Het Departement Onderwijs en Pedagogie van EhB (hierna:
EDU) zal voor al haar opleidingen gedurende 1 volledige dag per week gratis kunnen gebruik maken van
de sporthal en infrastructuur van het Instituut Anneessens-Funck (AF).- In ruil zullen de EhB studenten
Lerarenopleiding, optie lichamelijk opvoeding en beweginsgrecreatie (LOBR), een bewegingsaanbod
voorzien op AF onder de vorm van naschoolse sport gedurende 6 uren (3x2) per week, gespreid volgens
de jaarkalender van de optie LOBR (in totaal 20 weken).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Openbaar onderwijs -  -  - 2253125 (R)

Academiereglement.- Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
Opheffing van het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs goedgekeurd door de
Gemeenteraad in zitting van 18/10/2018 bij de inwerkingtreding van dit nieuwe academiereglement.-
Aannemen van het nieuwe academiereglement.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2253160 (R)

Schoolreglement.- Basis- en kleuteronderwijs.
Opheffing van het bestaande schoolreglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van
11/05/2006 bij de inwerkingtreding van dit nieuwe schoolreglement.- Aannemen van het nieuwe
schoolreglement.

-----------------------------------------------------------------------
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[21] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2253419 (R)
Schoolreglement.- Secundair onderwijs.
Opheffing van het bestaande schoolreglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van
27/04/2006 bij de inwerkingtreding van dit nieuwe schoolreglement.- Aannemen van het nieuwe
schoolreglement.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Stedenbouw - Plan -  - 2255050 (R)

18 PLAN - Verbintenis van de Stad voor het gebruik van cartografische gegevens komende van
Perspective.brussels.
De gebruiksvoorwaarden van de gegevens vermeld in de overeenkomst opgesteld door
Perspective.brussels goedkeuren.

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

[23] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2248528 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Socio-economische actie nr. 5.01A.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vzw De Plaatselijke
werkopdracht van de Stad Brussel, projectverantwoordelijke van de socio-economische actie nr. 5.01A
van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Toekenning van een toelage voor het jaar 2019 van
22.170,61 EUR.- Artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2247116 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Operatie 7.1 - «Wijkantenne».-  Huurcontract voor een bureau.
Huurcontract tussen de Stad en de eigenaar, voor de huur van twee bureaus gelegen aan de
Bloemistenstraat 10 te 1000 Brussel.- Uitgave van 16.500,00 EUR (btw inbegrepen) voor het jaar 2019.-
Artikel 93022/12601 van de gewone begroting 2019.- Financiering door de thesaurie en door een toelage
(73%) (artikel 93022/46501).

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

[25] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2251914 (R)
Toelage Toerisme 2019 aan de vzw Bal National.- Bedrag : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw Bal National voor de organisatie van het
Nationaal Bal 2019.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2256187 (R)

Toelage Tourisme 2019.- Vzw "Brufête" en vzw "Arty Farty Bruxelles".- Totaal bedrag : 107.000,00
EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 107.000,00 EUR aan 2 verenigingen verdeeld als
volgt :
- 7.000,00 EUR aan de vzw "Brufête" voor de coördinatie van de activiteiten in het kader van het
Irisfestival op 8/05/2019;
- 100.000,00 EUR aan de vzw "Arty Farty Bruxelles" voor de organisatie van het evenement "Nuits
sonores & European Lab Brussels 2019".
Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019  onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2248327 (R)

Toelage Cultuur 2019 aan de vzw Duel Production-Hugues.- Totaal bedrag : 7.500,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een totaal bedrag van 7.500,00 EUR aan de vzw Duel Production-
Hugues voor de organisatie van het evenement "Brussels International Guitar Festival Festival &
Compétition 2019".- Artikels 56110/33202 (2.500,00 EUR) en 77210/33202 (5.000,00 EUR) van de
gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[28] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2256687 (R)
Toerisme 2019.- Partenership Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Zig Zag.- Festival Couleur
Café.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de vzw Zig Zag waarin de logistieke en financiële steun
van de Stad (50.000,00 EUR) ter gelegenheid van de organisatie van de 30ste editie (2019) en de editie
2020 en 2021 van het festival "Couleur Café" vastgelegd worden.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2251249 (R)

Toelagen Toerisme 2019 aan 2 verenigingen.- Totaal bedrag : 11.000,00 EUR.
Toekenning van subsidies voor een totaal bedrag van 11.000,00 EUR aan 2 verenigingen werkzaam voor
de promotie van toerisme verdeeld als volgt :
* op het artikel 56110/43501 van de gewone begroting 2019 :
-10.000,00 EUR aan "l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre" voor de organisatie van
de tentoonstelling van de jurys ENSAV-La Cambre in Kanal - Centre Pompidou.
* op het artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2019 :
- 1.000,00 EUR aan de bvba Thico voor de productie van een videocapsule om de Stad te promoten
tijdens de 25ste verjaardag van de Fuse.
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2251509 (R)

Toelagen Toerisme en Cultuur 2019 aan de vzw Brock'xelles Events.- Totaal bedrag : 6.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 6.000,00 EUR aan de vzw Brock'xelles Events voor
de organisatie van het evenement "Rock Around The Atomium 2019".- Artikels 56110/33202 (4.000,00
EUR) en 76210/33202 (2.000,00 EUR) van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2249165 (R)

Toelagen Toerisme en Cultuur 2019 aan de vzw 1001 Valises.- Totaal bedrag : 28.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 28.000,00 EUR aan de vzw "1001 Valises" voor de
organisatie van het "Festival Balkan Traffic 2019".- Artikels 56110/33202 (25.000,00 EUR) en
77210/33202 (3.000,00 EUR) van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting 2019 door toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2251619 (R)

Toelagen Toerisme en Cultuur 2019 aan vzw Artonov.- Totaal bedrag : 9.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR aan de vzw Artonov voor de
organisatie van het Interdisciplinair Festival Artonov 2019.- Artikels 56110/33202 (6.000,00 EUR) en
77210/33202 (3.000,00 EUR) van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

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

[33] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2257576 (R)
Motie betreffende de patrimoniale waarde van de oude liften bij de modernisering ervan.
Ontwerp van motie betreffende de patrimoniale waarde van de oude liften bij de modernisering ervan.

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