VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 9 november 2020 te 17 uur
Addendum aan de agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[117] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2372923 (R)
49275/OK/LC.- Bekrachtiging van de politieverordening van de Burgemeester.- Covid19.- College van
Burgemeester en Schepenen via videoconferentie.
De politieverordening van de Burgemeester van 09/11/2020 tot verplichting van het tijdelijk houden van
de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen op afstand, via videoconferentie,
bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------[118] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2371758 (R)
JD.- J. 49.314/SM.- Pandemie COVID-19.- Onderzoeksproject van de "Université Libre de Bruxelles".Subsidieovereenkomst.
1) Toekennen van een toelage voor een bedrag van 71.300,00 EUR aan de "Université Libre de Bruxelles"
voor een onderzoeksproject rond "sociaal onzichtbare bevolkingsgroepen" en het overheidsbeleid van de
pandemie COVID-19.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2020.- 2) Overeenkomst tussen de
Stad en "l'Université Libre de Bruxelles" die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze
subsidie.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[119] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2373099 (R)
Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de "École Dachsbeck", Rollebeekstraat 22 te 1000
Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/142.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennis nemen van de beslissing nr. 7 van het College van 09/11/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[120] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2373095 (R)
Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de "École fondamentale Baron Steens", Hoogstraat
255 te 1000 Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/141.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennis nemen van de beslissing nr. 6 van het College van 09/11/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[121] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2373194 (R)
Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van het "Institut De Mot-Couvreur", Fabriekstraat 54 te
1000 Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/143.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennis nemen van de beslissing nr. 8 van het College van 09/11/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[122] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2371742 (R)
Lievevrouwbroerstraat 20-28.- Aankoop door middel van voorkooprecht om reden van openbaar nut.
De Grondregie gelasten het pand gelegen Lievevrouwbroerstraat 20-28 te 1000 Brussel dat openbaar
verkocht wordt aan te kopen via voorkooprecht, om reden van algemeen nut tegen de toewijzingsprijs van
2.501.000,00 EUR.- Artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2020 van de Grondregie (aankoop van
gebouwen : 2.501.000,00 EUR).- Ontvangsten op artikel 171-01 (lening) en artikel 151-01 (subsidie) van
de patrimoniale begrotingen 2020 en volgende.
-----------------------------------------------------------------------
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