VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 13 januari 2020 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Kabinet van de Stadssecretaris - - - 2308568 (R)
Project Bodycam in de schoot van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
1) Zijn akkoord geven wat betreft het project van gebruik van de bodycam in de schoot van de Politiezone
Brussel HOOFDSTAD Elsene.- 2) De beslissing overmaken aan de Voorzitter van de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2308668 (R)
Vzw "La Renaissance Bruxelloise".- Toelage : 4.562,44 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.562,44 EUR aan de vzw "La Renaissance Bruxelloise" voor de
tussenkomst in de werkingskosten van 2019.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2306055
(R)
Sint-Jan-Baptist op het Begijnhofkerk.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2020 van de Sint-Jan-Baptist op het Begijnhofkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de
Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2303562
(R)
Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2020 van de Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van
de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2305531
(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Naamsverandering van de Berg van
Barmhartigheid.
De naamsverandering van de Berg van Barmhartigheid in "Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel Openbare Kas van Lening" goedkeuren. (beraadslaging van de Raad van Bestuur van de Berg van
Barmhartigheid van 14/11/2019).
-----------------------------------------------------------------------
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[6]

[7]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2301476
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 7.264,16 EUR.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2309306 (R)
Toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger
een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid
voor veiligheid en preventie voor de jaren 2018 en 2019 (Koninklijk Besluit van 2/09/2018).Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de toelage voor een veiligheidsen samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in
het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid en preventie voor de jaren 2018 en
2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA - - 2307731 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst van uitgaven minder dan
30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10754 en 11077.- Totale raming van 2.700,00 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 131 van het College van 19/12/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA - - 2306508 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst van uitgaven minder dan
30.000,00 EUR exclusief btw.- Buitengewone begroting.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 11070, 11079 en 11096.- Totale raming van
38.050,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 125 van het College van 19/12/2019, overeenkomstig artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2299902 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van vuilniswagens voor de cel Openbare
Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven vuilniswagens
(CDA/010541/PTL).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 3.843,52 EUR btw inbegrepen, die het bedrag van de opdracht op 343.843,52
EUR btw inbegrepen brengt.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2297537 (R)
Overheidsopdracht in 2 percelen voor leveringen met het doel de levering van knikladers voor de cel
Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/010914/LDR).- Bijkomende uitgave bij de
gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave voor perceel 1 van 31.361,61 EUR, inclusief 21% btw, die het bedrag van perceel 1
op 81.361,61 EUR btw en vereiste opties inbegrepen brengt.- De totale raming van de opdracht wordt niet
overschreden.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 146 van het College van 19/12/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2302435 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 6 percelen met het doel de levering, montage en
plaatsing van planten- en compostbakken voor verschillende departementen (CDA/011001/LDR).Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave voor perceel 5 van 11.655,07 EUR inclusief 21% btw, die het totaal bedrag van de
opdracht op 79.392,58 EUR inclusief btw brengt.- Artikel 76605/74151 (65.395,30 EUR) en 70008/74451
(13.997,27 EUR) van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
149 van het College van 19/12/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
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[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2306089 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-145.Investeringsproject nr. EA05-30-2017.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-1006.- Toepassing van artikel 92 van de
wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.670,89 EUR (incl.
btw).- Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 154 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2305360 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-142.Investeringsproject nr. EA05-30-2017.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-970.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 6.717,30 EUR (incl. btw).Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 153 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2306020 (R)
Vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtingen.- Toelage : 14.000,00 EUR.
Toekennen van een aanvullende werkingssubsidie voor een bedrag van 14.000,00 EUR aan de vzw
Brusselse Zwem- en Badinrichtingen.- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2305962 (R)
Toelagen aan de Kampioenenclubs.- Sportseizoen 2018-2019.- Totaal : 2.250,00 EUR.
Toekennen van toelagen voor een totaal bedrag van 2.250,00 EUR aan de kampioenenclubs, stijgend in
divisie of die "kampioen van België" zijn geworden voor het seizoen 2018-2019 verdeeld als volgt :
- 750,00 EUR aan de vzw Royal IV Brussels ;
- 750,00 EUR aan de vzw "Génération des Sports - United Brussels Handball Club" (U.B.H.C.) ;
- 750,00 EUR aan de vzw Blocs Five Bxl.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting van 2019.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2303938 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - december 2019.- Buitengewone begroting
2019.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 78.819,03 EUR (btw inbegrepen).Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 165 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[18]

Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2271481 (R)
Overeenkomst tussen de Stad en de mede-uitgevers van het tijdschrift “Philéas et Autobule”.- Schooljaar
2019-2020.
Overeenkomst tussen de Stad en de mede-uitgevers van het tijdschrift “Philéas et Autobule” met het
oogmerk om 1.050 abonnementen te bestellen en de samenwerking met de uitgevers van het tijdschrift te
formaliseren:
"Laïcité Brabant wallon", Rue Lambert Fortune 33, 1300 Waver, enige houder en leverancier van het
tijdschrift “Philéas et Autobule”.- Uitgave van 15.750,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 72208/12402 van
de gewone begroting 2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 13 januari 2020

3

[19]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2300372 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studies met betrekking tot de plaatselijke inplanting
van stadsmeubilair bestemd voor de toeristische en socioculturele signalisatie of de aanpassing van het
bestaande meubilair op het grondgebied van de Stad Brussel.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.- Dossier TV/2019/81/EP.- I.P. EA05-34-2018.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 9.610,35 EUR
die het bedrag van de opdracht op 59.610,35 EUR BTW inbegrepen brengt.- Artikel 42105/732/60 van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 364 van het College van
19/12/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[20]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2308357 (R)
Evaluatieverslag Adviesraad Economische Zaken 2019.
Kennisnemen van het evaluatieverslag 2019 van de Adviesraad voor Economische Zaken voor de vorige
legislatuur.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[21]

[22]

[23]

Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2302980 (R)
Vereniging van feiten Autour de Marguerite.- Toelage : 848,21 EUR.
Toekennen van een toelage van 848,21 EUR aan de feitelijke vereniging Autour de Marguerite - mevr.
Danielle BEELDENS voor de aankoop van herbruikbare bekers.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2019.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2305269 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-141.Investeringsproject nr. ZJ05-18-2019.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-296.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 24.986,50 EUR (incl. btw).Artikel 76605/741/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 406 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2304054 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de verwezenlijking van een ontwerpstudie in het kader
van de renovatie van het park gekend onder de naam Marguerite Durassquare.- Bijkomende uitgave bij de
gunning van de opdracht.- Dossier nr. TV/2019/147/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 5.787,50 EUR
die het bedrag van de opdracht op 155.787,50 EUR btw inbegrepen brengt.- Investeringsproject nr. ZJ0527-2019 (150.000,00 EUR btw inbegrepen) en in afwijking van het investeringsproject nr. AEK05-362015 voor een bedrag van 5.787,50 EUR.- Artikel 76605/747/60 van de buitengewone begroting van
2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 404 van het College van 19/12/2019, overeenkomstig
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[24]

[25]

Stedenbouw - Plan - Topografie - 2303665 (R)
19 PLAN.- Kosteloze afstand van twee stukken grond van het perceel gelegen te Huidevettersstraat
110/112 in te lijven in de openbare weg.- Stedenbouwkundige vergunning nr. T13/1999.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel van twee delen van een terrein perceel, van 74,43m², gelegen
Huidevettersstraat 110/112, gekadastreerd Brussel, afdeling 9, sectie K, nr 1048x als doel de inlijving
ervan bij de openbare wegenis, aanvaarden.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2303575 (R)
19 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een stuk grond van het perceel gelegen te Harenheidestraat 40 in
te lijven in de openbare weg.- Stedenbouwkundige vergunning nr. H709/2017.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel van een deel van een terrein, van 8,98m², gelegen
Harenheidestraat, gekadastreerd Brussel, Afdeling 21, sectie B, nr. 286E met als doel de inlijving ervan bij
de openbare wegenis, aanvaarden.
-----------------------------------------------------------------------
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[26]

[27]

[28]

Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2297809 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervaardiging en levering van ijzerwaren voor
binnenschrijnwerk in het Stadhuis.- Dossier nr. OPP/2019/176.
Overheidsopdracht van beperkte waarde, in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 en van
het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 4.961,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
77366/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel 77366/72460.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 449 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2298550 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de herstelling van ijzerwaren en sloten van deuren en
schrijnwerk, Stadhuis, Grote Markt te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2019/175.
Overheidsopdracht van beperkte waarde, in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 en van
het koninklijk besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 12.529,55 EUR btw inbegrepen.- Artikel
77366/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 450van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2307176 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van het openlucht-kunstwerk ‘The
Container’, gelegen op de kruising van de Berlaymont-, Pachécolaan en de Bankstraat te 1000 Brussel.Dossier nr. OPP/2019/169.
Overheidsopdracht voor leveringen door onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
in specialiteit conform het artikel 42 § 1, 1°, d), i).- Uitgave van 70.080,20 EUR btw inbegrepen.- Artikel
77366/72260 van de buitengewone begroting 2019.- Project nr. CC06-334-2009.- Lening : artikel
77366/96151.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[29]

[30]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2304569 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-139.Investeringsproject nr. MB15-5-2010.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-1016.- Toepassing van artikel 92 van de
wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 4.530,24 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 13615/745/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 471 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2301093 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het dak van de opslagplaats gelegen
Mellerystraat 48 te 1020 Brussel.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.- Dossier nr.
TV/2019/125/IO.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van
87.174,62 EUR die het bedrag van de opdracht op 242.174,62 EUR btw inbegrepen brengt.Investeringsprojecten nrs. AEK05-48-2016 (43.603,64 EUR), KL05-26-2014 (10.000,00 EUR), DH15-12019 (101.396,36 EUR) en in afwijking van het investeringsproject ZJ05-6-2019 voor een bedrag van
79.279,75 EUR en in afwijking van project ZJ05-8-2019 voor een bedrag van 7.894,87 EUR.- Artikels
76605/723/60, 87605/723/60, 13615/723/60 en 76605/724/60 van de buitengewone begroting van 2019.Lening.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[31]

Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2303873 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het buitenschrijnwerk van het
gebouw van het Instituut Bischoffsheim door buitenschrijnwerk in gepoedercoat aluminium en onderhoud
van de gordijnmuren.- Dossier nr. OPP/2019/096.
Bijkomende uitgave van 18.742,96 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van de raming
bij toewijzing.- Artikel 73508/7230 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject FH08136-2017, in afwijking van project FH08-21-2013.
-----------------------------------------------------------------------
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[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2302236 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de volledige en globale opdracht van projectontwerper
voor de uitbreiding van het «Athénée des Pagodes» geschat op 4000 m² met betrekking tot de klaslokalen
en een sportzaal en buitenruimten, gelegen Beizegemstraat 141 te 1120 Brussel.- Mededingingsprocedure
met onderhandeling.- Dossier nr. OPP/2019/046.
Bijkomende uitgave van 20.087,40 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van de raming
bij toewijzing.- Projectnr. FH08-161-2018.- Artikel 73108/72260.- Lening : artikel 73108/96151.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2306659 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de realisatie van een studie van bodem- en
grondwateronderzoek in het kader van het uitbreidingsproject van "Lycée Henriette Dachsbeck" en de
bibliotheek Brand Whitlock.- Dossier nr. OPP/2019/076.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 18.888,10 EUR btw
inbegrepen.- Investeringsproject nr. FH08-149-2018.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone
begroting van 2019.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. van het College
van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2302470 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de diagnose en controles van het Administratief
Centrum.- Dossier nr. OPP/2019/044.
Overheidsopdracht van beperkte waarde, in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 en van
het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Uitgave van 2.924,52 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10466/72460
van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. CC06-18-2014.- Lening : artikel
10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 577 van het College van 19/12/2019, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2304530 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van straatlantaarns.- Dossier nr.
OPP/2019/185.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Uitgave van 3.018,95 EUR btw inbegrepen.Artikel 10466/74151 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. MO66-8-2019.Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 600 van het College van 19/12/2019, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2305411 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van twee deuren.- Dossier nr.
OPP/2019/187.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 25.400,32 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 84407/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
FH07-60-2018. Lening : artikel 84407/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 480 van het College
van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2305812 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de stabiliteitstudies voor verschillende gebouwen.Dossier nr. OPP/2019/186.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 6.812,30 EUR btw
inbegrepen.- Artikels 70008/72460 en 76410/72460 van de buitengewone begroting van 2019.Investeringsproject nrs. FH08-162-2009 en BM10-257-2009.- Lening : artikels 70008/96151 en
76410/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 616 van het College van 19/12/2019, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2304566 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de realisatie van een structurele diagnose van het
gebouw "De Ligne".- Bijkomende uitgave.- Dossier nr. OPP/2019/032.
Bijkomende uitgave van 12.599,62 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van de raming
bij toewijzing.- Artikel 33066/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel
33066/96151.
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[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2305278 (R)
Administratief Centrum, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht voor leveringen met als
voorwerp de aankoop van kasten voor de doucheruimte van -2.- Dossier nr. OPP/2019/184.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 3.696,43 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10466/74151 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
MO66-8-2019 in afwijking van project MO66-7-2019.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 609 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2303835 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van vloerbedekkingen van het
synthetische terrein van sportcomplexen (van sommige gebieden) gelegen Oorlogskruisenlaan te 1120
Brussel, Korte groenweg 99 te 1120 Brussel en Sporthalstraat 15 te 1130 Brussel (Haren).- Dossier nr.
OPP/2019/094.- Bijkomende uitgaven.
Bijkomende uitgave van 270.733,52 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van de
raming bij toewijzing.- Bijkomende uitgave van 605,00 EUR btw inbegrepen voor de verzekering “Alle
werfrisico’s” (polis nr. 45.354.267).- Artikels 76410/72260 (project nr. BH10-2-2019), 76410/72460
(project BH10-10-2019), 76410/72460 (project BM10-35-2011) en 76410/72360 (project BM10-44-2010)
(als uitzondering op de projecten door het creëren van een nieuw project) van de buitengewone begroting
van 2019.- Lening : artikel 76410/96151.- Subsidie : artikel 76410/66552.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2305446 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van de daken van het Archief van de
Stad Brussel, Huidevettersstraat 65 te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2019/129.- Bijkomende uitgave.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van
70.746,99 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van de raming bij de toewijzing.Projectnr. HF10-379-2009.- Artikel 77810/72460 van de buitegewone begroting 2019.- Lening : artikel
77810/96151.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2302828 (R)
Lijst nr. 12-2019-43 met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 38.036,17 EUR btw inbegrepen.Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 527 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2291361 (R)
Lijst nr. 11-2019-40 met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Lijst van
verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 51.010,02 EUR (btw inbegrepen).- Verschillende artikels
van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennisnemen van de beslissing nr. 523 van het College
van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2307100 (R)
Lijst nr. 12-2019-44 met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 3.266,27 EUR btw inbegrepen.Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 536 van het College van 19/12/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Moties
[45]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2305397 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende de oprichting van een Buurtinformatienetwerk.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
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[46]

[47]

[48]

[49]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2306780 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het aantal straatnamen met verwijzingen naar vrouwen en/of verzetsstrijders.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2306610 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de belasting op reclamedrukwerk en de genomen maatregelen om de papierberg die
voortkomt uit dergelijk reclamedrukwerk te doen dalen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2309145 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evolutie per zone van de commerciële leegstand in de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2309380 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de kennis van het Nederlands bij de personeelsleden van het Zorgcentrum na Seksueel
Geweld (ZSG).
-----------------------------------------------------------------------
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