
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 29 april 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Kabinet van de Stadssecretaris -  -  - 2243513 (R)

Werken voor de realisatie van metrolijn 3.- Toekomstig station Toots Thielemans.- Werf.- Pact Toots
Thielemans.
Aannemen van het "Pact Toots Thielemans" af te sluiten tussen de verschillende betrokkenen bij de werf
(het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel, de MIVB, Brussel Mobiliteit, hub.brussels,
handelaarsverenigingen vertegenwoordigd door vzw STALEM, handelaars, en vertegenwoordigers van de
omwonenden) met als voorwerp een reeks maatregelen die tot doel hebben de werven m.b.t. de bouw van
de metro en gelinkt aan het project Grondwet - toekomstig station Toots Thielemans zo goed mogelijk te
laten verlopen.- Het vooropgestelde doel is het behoud van de economische activiteit, de toegankelijkheid
van de wijken en het welbevinden van de buutbewoners tijdens de werven door het voorzien van
begeleidende maatregelen voor handelaars en bewoners en door het beperken en opvolgen van de hinder.-
De tweede doelstelling is om na afloop van de werf de openbare ruimte en de omgeving te herkwalificeren
ten voordele van handelaars, omwonenden en bezoekers door een verbetering van de wegaanleg en een
opwaardering van het openbaar patrimonium.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2240230 (R)

Deelneming van de Stad tot het regionale systeem van taxicheques voor het jaar 2019.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Taxis en de Stad i.v.m. taxicheques
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2242186 (R)

SJ 40.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Bijvoegsel 2.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en CityDev betreffende de ter beschikkingstelling van het
gebouw E in het gebouwencomplex "Blue Star" gelegen te 1130 Brussel, Zweefvliegtuigstraat 6-10, tot
30/06/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2242189 (R)

SJ 40.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Bijvoegsel 2.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
de vzw Dokters van de Wereld tot 30/06/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2241024 (R)

JD. 46518/OK.- Private veiligheid.- 1 mei-feest 2019.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “1 mei-feest 2019”.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2236619 (R)
JD. 48121/OK.- Private veiligheid.- Irisfeest.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het “Irisfeest”.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2241027 (R)

JD.- J. 48122/OK.- Kanal Markt.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 02/04/2019 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 04/04/2019 en 13/04/2019, ter gelegenheid van het evenement «Kanal Markt» in de
gesloten perimeter gelegen te Akenkaai, 1000 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2242473

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Tekort : 181,48 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2235763

(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Begroting 2019.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2019 van de Protestantse kerk van het
Museum, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2241989

(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 8.122,11 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2240343

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 31.070,74 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2237165

(R)
Sint-Niklaaskerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 211.648,30 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2242782

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk.- 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 : 19.586,40 EUR.

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

[14] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2236966 (R)
CDP Europe.
Lid worden van CDP Europe en op de website van CDP Europe de gegevens bekend maken van het
Actieplan Klimaat en Duurzame Energie dat aan het Burgemeestersconvenant werd verstrekt.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2235122 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
schrobzuigmachines (CDA/010267/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010267/CVB.- Uitgave over 12
maanden van 110.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 12402
van de gewone begrotingen van 2019 en 2020 (22.000,00 EUR) en verscheidene artikels met economische
code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 en 2020 (88.000,00 EUR).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 271 van het College van 18/04/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2236139 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-027.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-209.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 10.035,06 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 144 van het College van 04/04/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2233409 (R)

Opdracht van diensten voor het sluiten van een raamovereenkomst betreffende missies van studie en
opvolging van dakwerken voor de renovatie, de isolatie en hun ontwikkeling.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 3 firma's
in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten -
bestek/cahier spécial des charges nr. 0660/CE/19-01.- Uitgave van 174.240,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 87966/74760 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 156 van het College van 04/04/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[18] Personeel - Human ressources -  - 2221263 (R)
Aanhangsel aan de overeenkomst Stad Brussel - M.I.V.B.
Aanhangsel aan de overeenkomst vastgesteld met de M.I.V.B., aangenomen door de Gemeenteraad op
26/02/2018, om rekening te houden met de nieuwe bepalingen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens (GDPR).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2231924 (R)

Stageovereenkomst inzake de organisatie van de stages in de paramedische categorie van de "Haute Ecole
Francisco Ferrer".- Stagereglementen.
1) Stageovereenkomst inzake de organisatie van de stages in de paramedische categorie van de "Haute
Ecole Francisco Ferrer".- 2) Stagereglementen van de paramedische categorie.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2220748 (R)

Jeugd.- Informaticacentrum BRUSURF.- Verbinden van de Stad in het CABAN netwerk.- Handvest.
Aannemen de tekst van het "Handvest van de Brusselse leidende figuren voor digitale opname" en de
handtekening in naam van de Stad Brussel, voor het Informaticacentrum Brusurf en de OCR's van de
bibliotheken van Laken en de Rijke Klaren.- Aannemen van het document "Digitale inclusie in Brussel :
vaststellingen op het terrein".

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli

[21] Organisatie -  -  - 2238844 (R)
Vzw "Ligne de Mire".- Toelage : 4.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.500,00 EUR aan de vzw "Ligne de Mire" voor de organisatie van de
show - Diversiteitsconcerten, op dinsdag 21/05/2019, in Brass'Art Café # 1020 - Huis van de Creatie,
Bockstaelplein, als onderdeel van de "Werelddag voor culturele diversiteit voor dialoog en
ontwikkeling".- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[22] Organisatie -  -  - 2238885 (R)
Vzw "SEQUENZA Cie".- Toelage : 1.400,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.400,00 EUR aan de vzw "SEQUENZA" voor de theatervoorstelling
«Suspendue au Néon», op woensdag 22/05/2019, in het Kultureel en Sportief centrum Lodentoren -
Slachthuisstraat 24, 1000 Brussel, in het Kader van de "Opendeuren week van de Hulpateliers voor het
welslagen".- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie -  -  - 2236203 (R)

Vzw "Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine".- Toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw "Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine"
voor de logistiek van de Viering van de internationale Dag van de Roma op 08/04/2019.- Artikel
84201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2229511 (R)

Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw TPAMP betreffende een project ter bestrijding van
straatintimidatie.- Aanhangsel.
Aanhangsel aan de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw TPAMP ("Touche pas à ma Pote")
betreffende een project ter bestrijding van straatintimidatie.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2238834 (R)

R456_Assistentie van een landschapsarchitect voor de herinrichting van de binnenkoer en de ingangen
van de gebouwen gelegen te Spaarstraat 4-12, Lakensestraat 137-153 en Nieuwbrugstraat 2-12 te 1000
Brussel.
Overheidsopdracht, overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 betreffende de bepalingen die
van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde te plaatsen via aanvaarde factuur voor
een bedrag van 14.399,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 240-01 van de patrimoniale begroting.- Lening :
artikel 171-01.- Kennisnemen van de beslissing nr. 526 van het College van 18/04/2019 in toepassing van
artikel nr. 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2238826 (R)

Herhuisvesting van bewoners waarvan de woning werd getroffen door een onbewoonbaarheidsbesluit.-
Partnerschap met de "Brusselse Woning" en het OCMW.- Samenwerkingsovereenkomsten 2019.
1) Samenwerkingsovereenkomst 2019 tussen de Stad Brussel en de coöperatieve venootschap «De
Brusselse Woning» met betrekking op een partnerschap met het oog op de prioritaire
terbeschikkingstelling van maximum 2 woningen per jaar.- 2) Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Stad Brussel en het OCMW dat zich belast met de overdracht van het dossier en met de sociale individuële
begeleiding voor de begunstigden conform het artikel 3 van de samenwerkingsovereenkomst met "De
Brusselse Woning".

-----------------------------------------------------------------------
[27] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2237228 (R)

Erfpacht « Ferme Nos Pilifs ».- Trassersweg.
Perceel grond te Neder-over-Heembeek, gelegen aan de Trassersweg, geregistreerd in de 19de divisie
Brussel, afdeling B, perceel nr. 30A; met een oppervlakte van 91,65 are (9165 m²) gekocht in openbare
verkoop op 25/09/2018, gelegen in het stadsbos, onderworpen aan een mondelinge pachtrecht.- De Stad,
vertegenwoordigd door haar Grondregie, machtigen om een erfpachtovereenkomst toe te kennen aan
"Ferme Nos Pilifs" NV voor een periode van 27 jaar op de grond gelegen te Neder-over-Heembeek,
Trassersweg, gekadastreerd Brussel, 19de divisie, afdeling B, perceel nr. 30 met een oppervlakte van
91,65 are (9165 m²) voor een maandelijks bedrag van 150,00 EUR/maand.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2228241 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de herinrichting van de sanitaire ruimte, keuken en
wasruimte van de kleuterschool Tivoli, Claessensstraat 59 te 1020 Brussel.- Dossier nr. OPP/2019/037.-
Werf : 166143.- Onderhoud : 166144.
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 29.153,64 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2019, afhankelijk van de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Lening : artikel 70008/96151.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Kennisnemen van de beslissing nr. 352 van het College van
04/04/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[29] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2237068 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp om een stabiliteitsdossier op te stellen voor het
overdekken van een multisportveld te Neder-over-Heembeek.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/048.-
Onderhoud : 167509.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/048.- Uitgave van 60.500,00 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 4 ondernemers.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject
nr. BM10-44-2010.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 540 van het
College van 18/04/2019, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[30] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2241490 (R)
Nieuw Actieplan autodelen - vooruitzicht 2020.
Het nieuwe Actieplan Autodelen van de Stad in het vooruitzicht van 2020 aannemen.

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

[31] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2235505 (R)
Verandering uurrooster van de markt van het Sint-Katelijneplein.
De verandering van openingsuren in de bijlage I van het reglement van openluchtmarkten en in de bijlage
XI betreffende de markt van het Sint-Katelijneplein aannemen.- Zaterdag van 9u tot 17u i.p.v. 8u tot 17u.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi

[32] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2238240 (R)
Subsidies aan verenigingen - Internationale Solidariteit.
Toekenning van subsidies aan volgende verenigingen voor een totaalbedrag van 10.500,00 EUR op artikel
15001/33202 van de gewone begroting 2019 :
1) 2.000,00 EUR aan de vzw "Teroubi" voor de organisatie van de 5de editie van het festival "Afrique en
Couleurs" op 13 - 14/04 in het park van Osseghem. Het festival wil de Afrikaanse cultuur promoten in al
zijn vormen dans, theater, mode, tentoonstelling, animaties,…30% van de winst van het festival wordt
gereserveerd voor "Médecins Sans Vacances";
2) 3.000,00 EUR aan de "Centre d’Impulsion Socioprofessionnel et Culturel afgekort CIPROC asbl" voor
de organisatie van het festival Afrodisiac op 14/08 in het Ter Kamerenbos. Het festival wil het publiek
sensibiliseren over de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs in het kader van de klimaatopwarming en
de gevolgen voor landen in het Zuiden. Verenigingen en de Afrikaanse culturele rijkdom krijgen een
prominente plaats in het festival;
3) 3.500,00 EUR aan de Vormingsplus Citizenne vzw voor de organisatie van het festival Hospitality op 3
en 4/05 op het Muntplein. Een multiculturele ontmoetingsruimte in het hart van Brussel die de uitdagingen
van het samenleven in een meervoudige maatschappij aankaart. Het festival bestaat uit een feestelijk
gedeelte geïnspireerd op het Djema El Fna in Marrakesh met een 20-tal stands van verenigingen, het meer
educatieve luik wordt ontwikkeld in samenwerking met Muntpunt;
4) 2.000,00 EUR aan de vzw "Fospeka" voor de organisatie van een forum voor de ontwikkeling van de
regio Kasai/DRC op 5-6/04 in de Sleepwell. Het forum wil de competenties en de fondsen van de diaspora
mobiliseren, een internationaal netwerk opstarten en een ontwikkelingsplan voor de regio Kasai/DRC
uitwerken.

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

[33] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2233671 (R)
Vzw "GFS Primaire Ecole primaire Emile Bockstael" (GFS EPEB).- Ondernemingsnummer :
666.951.115.- Toelage : 183,10 EUR.
Toekennen van een toelage van 183,10 EUR aan de vzw "GFS Primaire Ecole primaire Emile Bockstael"
(GFS EPEB), Felix Sterckxstraat 18 te 1020 Brussel voor de aankoop van afvalgrijpers.- Artikel
87605/332/02 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2229859 (R)

Dhr. Thomas SENNESAEL.- Toelage : 323,50 EUR.
Toekennen van een toelage van 323,50 EUR aan dhr. Thomas SENNESAEL, Stefaniastraat 63 te 1020
Brussel voor de versiering van de hoek Stefania- en Koningschapstraat.- Artikel 87605/331/01 van de
gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2235408 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-024.
Overheidsopdrachten van beperkte waarden met nummers 19-0500-104, 19-0500-113 en 19-0500-199.-
Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/216 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 11.141,19 EUR (incl. btw).- Artikels 76605/745/53 van de buitengewone begroting van
2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 406 van het College van 04/04/2019, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2229952 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering en plaatsing van openbare afvalbakken
met afvalpers op zonne-energie.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/22/PP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 4°, b, van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2019/22/PP.- Uitgave van 174.240,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud
van de goedkeuring door de bevoegde autoriteiten.- Investeringsproject nr. KL05-53-2015.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 404 van het College van 04/04/2019 overeenkomstig artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

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

[37] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2232595 (R)
Toelagen Cultuur 2019 aan 22 Nederlandstalige culturele verenigingen.- Totaal bedrag : 57.250,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 57.250,00 EUR op de artikels 76210/33101,
76210/43501 en 77210/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van
die begroting door de toezichthoudende overheid, aan de hieronder vermelde 22 verenigingen :
* op het artikel 76210/33101 :
- 2.000,00 EUR aan Shervin Kianersi Haghighi (particulier) voor het project "Coleus Planten";
- 5.000,00 EUR aan Wim Van Broeck (particulier) (SteamWorks) voor het project "5hoek.brussels";
- 1.500,00 EUR aan Nawel Laouej (particulier) voor het project "Ouders § kids schoolondersteuning";
* op het artikel 76210/43501 :
- 1.500,00 EUR aan de vereniging van openbaar recht "Maison(s) de Quartier - Centre d’Animation
Sociale de Quartier"/Buurthuis(zen) voor het project van Ines Sarsi/Wendy Coppieters : "Babbelbox";
* op het artikel 77210/33202 :
- 500,00 EUR aan de vzw Vlaamse Club voor Kunst en Wetenschap en Letteren voor het project
"poëziewedstrijd voor kinderen";
- 4.000,00 EUR aan de vzw Openbaar Kunstbezit Vlaanderen (verkort : OKV) voor het project "Vlaamse
meesters in situ in Brussel";
- 1.000,00 EUR aan de vzw Okra, Trefpunt 55+ voor het project Socioculturele activiteiten voor senioren;
- 800,00 EUR aan de vzw Kristelijke Werknemersbeweging (Haren) voor het project "Performed";
- 750,00 EUR aan de vzw ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus voor het project "oud geleerd door
jong gedaan";
- 4.000,00 EUR aan de vzw Lasso voor het project "Kinderen Baas BXL";
- 5.000,00 EUR aan de vzw Filemon voor het project kinderfilmfestival;
- 4.500,00 EUR aan de vzw Link-Brussel voor het project "de intrede van Forsiti'A in Brussel";
- 7.500,00 EUR aan de vzw Toestand voor het project "Allée du Kaai !";
- 500,00 EUR aan de vzw Wissal voor het project "Hakawati in Brussel";
- 3.500,00 EUR aan de vzw Sputnik voor het project "Witloof! Harens Goud";
- 4.500,00 EUR aan de vzw Accattone films voor het project "Kind Hearts";
- 800,00 EUR aan de vzw Toogenblik voor het project "Toogenblik verbindt Haren";
- 2.500,00 EUR aan de vzw Gezinsbond voor het project "Pleinambiance";
- 500,00 EUR aan de vzw Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar - Rederijkerskamer De
Lelieblomme voor het project "Breughel internationaal";
- 3.500,00 EUR aan de feitelijke vereniging Ouderraad Sint-Joris Basisschool voor het project "Daar zit
MUZIEK in!!";
- 2.400,00 EUR aan de vzw Brufête/Brufeest voor het project "gedichtenwedstrijd";
- 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging Bewogen Eindfeest voor het project "eindfeest".

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2236565 (R)
Subsidies 2019 aan 12 Nederlandstalige culturele verenigingen.- Totaal : 301.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies aan 12 Nederlandstalige culturele verenigingen om hun werkingsonkosten te
dekken voor een totaal bedrag van 301.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting
2019, onder voorbehoud van de goekeuring van de gewone begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid, als volgt verdeeld :
1) 35.000,00 EUR aan de vzw Ancienne Belgique;
2) 47.000,00 EUR aan de vzw Bronks Jeugdtheater Brussel;
3) 47.000,00 EUR aan de vzw Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg (afgekort
Beursschouwburg);
4) 20.000,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum De Markten;
5) 12.500,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum De Linde;
6) 12.500,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum Nohva;
7) 20.000,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum Nekkersdal;
8) 20.000,00 EUR aan de vzw Globe Aroma;
9) 20.000,00 EUR aan de vzw Het Beschrijf;
10) 7.500,00 EUR aan de vzw Jeugd en Muziek;
11) 47.000,00 EUR aan de vzw Kaaitheater;
12) 12.500,00 EUR aan de vzw Zonder Handen.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2210967 (R)

Kosteloze afstand, van een deel van een perceel van een terrein gelegen te Harenheidestraat 15.-
Stedenbouwkundige vergunning : H70/2012.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel, vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad van een deel van
een terrein, perceel van 86,29 m², gelegen Harenheidestraat 15, gekadastreerd Brussel, afdeling 21, sectie
B, nr. 497A als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis, aanvaarden.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2238422 (R)

Duurzaam wijkcontract As Leuven.- Openbare ruimte project.- Heraanleg van de square en het kruispunt
Artisjok-Pacificatie.- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de Gemeente Sint-Joost-ten-Node.
Overeenkomst tussen de Stad en de Gemeente Sint-Joost-ten-Node over de samenwerkingsmodaliteiten
bij de heraanlegwerken van het kruispunt Artisjok-Pacificatie (Gildenstraat nr. 2, Pacificatiestraat nr. 38
en Spastraat nr. 79).

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

[41] Kabinet van Dhr. Pinxteren -  -  - 2239061 (R)
Samenstelling van een gemengd panel en organisatie van werkvergaderingen met het oog op het
formuleren van voorstellen voor de inrichting van de toekomstige raadzaal in het nieuw administratief
centrum.
Kennisneming van de samenstelling, de selectiewijze van dit panel en de werkmethode zoals beschreven
in de nota van het Kabinet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Demografie - Demo III - Crèches en peutertuinen - 2224482 (R)

Lidmaatschap Lokaal Loket Kinderopvang.- Overeenkomst verwerking persoonsgegevens.
Overeenkomst verwerking persoonsgegevens aangaande de aansluiting bij het Lokaal Loket tussen de vzw
'Samenwerken aan Kinderopvang Brussel' en de Stad Brussel met betrekking tot de verplichting
voortvloeiend uit artikel 28 van de verordening (EU) 2016/679 van 27/04/2016 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn
95/46/EG.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2233922 (R)

Duurzaam Wijkcontract BOCKSTAEL.- Project «Zadenkiosk».- Toekenning van een subsidie aan de vzw
De Zadenkiosk.- Eindafrekening.
Eindafrekening van de socio-economische actie «Zadenkiosk» geleid door de vzw De Zadenkiosk in het
kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael van een bedrag van 22.600,00 EUR.- Toekenning van
een bijkomende subsidie van 2.364,00 EUR ten voordele van de projectverantwoordelijke, mits een
equivalente vermindering van de begrotingskredieten voorzien voor de socio-economische acties van het
Duurzaam Wijkcontract De Marollen en onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid (Artikel 93022/33202 van 2019).

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2231291 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Socio-economische acties nrs 5.02 & 5.07.- Overeenkomsten
tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de projectverantwoordelijken.- Toekenning
van de subsidies en aanwending van desbetreffende uitgaven voor het jaar 2019.
Overeenkomsten tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
projectverantwoordelijken van de socio-economische acties nrs 5.02 & 5.07 te leiden in het kader van het
Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Toekenning van een toelage voor het jaar 2019, ten voordele van
de volgende projectverantwoordelijken :
• O.C.M.W. van Brussel : actie 5.02 - «Socioprofessionneel inschakelingsprogramma» : 7.200,00 EUR.-
Artikel 93022/43501 van de gewone begroting 2019.
• "Centre culturel Bruegel" : actie 5.07 - «Culturele interventie» : 28.125,00 EUR.- Artikel 93022/33202
van de gewone begroting 2019.

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

[45] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2241060 (R)
Overeenkomst voor de ingebruikname van het gebouw in de Schildknaapsstraat 50/52 te 1000 Brussel
door de vzw "Born in Bruxelles".
Overeenkomst voor de ingebruikname van het gebouw in de Schildknaapsstraat 50/52 te 1000 Brussel van
10/04/2019 tot 26/08/2019 door de vzw "Born in Bruxelles", vertegenwoordigd door dhr. Sean
HEPBURN FERRER en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Drève Richelle 161 te 1410
Waterloo, voor de tentoonstelling "Intimate Audrey".

-----------------------------------------------------------------------
[46] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2236489 (R)

Toelagen 2018 aan 4 verenigingen.- vzw "Best Of Violin", vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark", vzw
"Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken", vzw "Festival International du Film de Bruxelles",
vzw Marcel.- Totaal bedrag : 8.500,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 8.500,00 EUR aan 4 verenigingen verdeeld als volgt :
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Best Of Violin" voor de organisatie van de internationale competitie van
Grumiaux;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark" voor de carnavalsparade "Quartier
Nord";
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken" voor de organisatie van
het Lakense Soepfeest;
- 4.000,00 EUR aan de vzw Marcel voor de editie van de Film Festival "OffScreen" 2019.- Artikel
77210/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting
2019 door de toezichthoudende overheid.

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

[47] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2240238 (R)
Vragen van dhr. COOMANS de BRACHENE en mevr. DHONT, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de problematiek van de wachtrijen voor het administratief centrum van de Stad en de
door het College voorgestelde oplossingen om die te vermijden.

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

- 2240207 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een voorstel tot toekenning van de titel van Ereburger van de Stad aan de artiesten
Benabar en Marie Warnant.

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