
 

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

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Installatie van een opvolgend gemeenteraadslid

[49] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2257855 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van dhr. Hamza FASSI-FIHRI, Gemeenteraadslid.- Installatie van een opvolger.
1) Akte nemen van het ontslag van dhr. Hamza FASSI-FIHRI als Gemeenteraadslid.- 2) Onderzoek der
geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Fatima MOUSSAOUI, 1ste opvolger van de lijst
CDH-CD&V, als Gemeenteraadslid, ter vervanging van dhr. Hamza FASSI-FIHRI, ontslagnemend.- 3)
Vaststelling van de nieuwe voorranglijst.

-----------------------------------------------------------------------
Ontslag van een schepen

[50] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2258239 (R)
Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen.- Ontslag van een schepen.
Akte nemen van het ontslag van dhr. Mohamed OURIAGHLI in hoedanigheid van Schepen.- De
verkiezing van een schepen ter vervanging van dhr. OURIAGHLI zal geagendeerd worden op de zitting
van 01/07/2019.

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

[51] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2249459 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen met het doel de levering,
gedurende 12 maanden, van spellen, speelgoed en materiaal voor psychomotoriek, en van didactisch
materiaal.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010463/LDR.- Uitgave over 12
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 60.000,00 EUR voor perceel 1 en telkens
10.000,00 EUR voor percelen 1 en 2, of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht eenmaal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2019 en 2021 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van
2019 door de toezichthoudende overheid en onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van de begroting van 2020 door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 151 van het College van
13/06/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[52] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2241863 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24 maanden, van
elektrische huishoudapparatuur voor huishoudelijk gebruik (CDA/010605/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek nr. CDA/010605/CVB.- Uitgave over 24
maanden van 85.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van
de buitengewone begrotingen van 2019 tot 2021.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 150 van het
College van 13/06/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[53] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2254130 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-047.-
Investeringsproject BM05-302-2009.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-421, 19-0500-422.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
7.448,13 EUR (incl. BTW).- Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 381 van het College van 13/06/2019, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

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

[54] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2256592 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 14 en 15 juni 2019 van oude
documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 24.762,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2019.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 391 van het
College van 13/06/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellatie

[55] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2258459 (R)
Interpellatie van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende het huisvestingsbeleid in de Stad Brussel.

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

[56] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2258567 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de samenstelling van de kabinetten van de Collegeleden.

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