
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 18 maart 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

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

- 2231734 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevrn. MAIRESSE Dominique en
NEIYRINCK Ann-Joëlle, in naam van de vzw Plan B.
Interpellatie betreffende het behoud en de bescherming van "afgeknotte bomen" in Haren.

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

[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2229946
(R)
Sint-Adrianus kerk te Elsene.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 9.914,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2231284

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Begroting 2019.
1) 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 Heilig-Kruiskerk te
Elsene.-
2) Stadsaandeel van de gewone dotatie van 8.537,74 EUR aan te wenden op artikel 79001/435/01 van de
gewone begroting 2019 van de Stad en het Stadsaandeel in de buitengewone dotatie van 1.014,38 EUR
aan te wenden op artikel 79066/522/52 van de buitengewone begroting 2019 van de Stad (onder
voorbehoud van de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2019 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2229137

(R)
Kristus-Koningkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 932,07 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2229528

(R)
Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk.- Begroting 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2019 van de Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van
de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2231861 (R)
EthiasCo.- Overdracht van één aandeel van de FSMA (Financial Services and Markets Authority) aan de
Stad Brussel.- Referentiedossier 2019/1173.
Principe van de overdracht van één aandeel van de firma EthiasCo, bewaard door de FSMA (Financial
Services and Markets Authority), aan de Stad Brussel.- Overeenkomst, tussen de Stad Brussel en de
FSMA, betreffende die overdracht.- Aanrekening : 8.602,90 EUR op het artikel 12103/81651 "Volstorting
van deelnemingen in privéondernemingen" van de buitengewone begroting van 2019 (onder voorbehoud
van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid).

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

[7] Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2229733 (R)
SPSE - Wijziging van het arbeisreglement.
Artikel 7 van Titel 2 van het arbeidsreglement toepasselijk op de personeelsleden van de "Service de
Promotion de la Santé à l'Ecole" van de Stad Brussel, te wijzigen vanaf 15/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2229320 (R)

CPMS - Wijziging van het arbeidsreglement (niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het
Departement Openbaar Onderwijs).
Artikel 4 van Titel 3 van het arbeidsreglement toepasselijk op de niet-gesubsidieerde personeelsleden
voorheen genoemd administratief adjuncten in dienst bij de "Centres psycho-médico-sociaux" van de Stad
Brussel, te wijzigen vanaf 15/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2229399 (R)

Basisonderwijs - Wijziging van het Arbeidsreglement toepasselijk op de assistenten (niet-gesubsidieerd
personeel ten laste van het Departement Openbaar Onderwijs).
Artikel 4 van Titel 3 b. van het arbeidsreglement toepasselijk op de assistenten voorheen genoemd
assistenten (basisonderwijs) in dienst in de Franstalige schoolinstellingen voor kleuter, lager en
basisonderwijs van de Stad Brussel, te wijzigen vanaf 15/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2230186 (R)

SESAME - Wijziging van het arbeidsreglement.
Artikel 7 van Titel 2 van het arbeidsreglement toepasselijk op de personeelsleden van het Centrum voor
geestelijke gezondheidszorg van de Stad Brussel vanaf 15/03/2019.

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

[11] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Parkeerautomaten - 2222212 (R)
Economische Zaken - Cel Parkeren.- Goedkeuren aanhechtingsovereenkomst met betrekking tot de
parkeerrechten database tussen de Stad Brussel en Parking.Brussels.- Betaling van de parkeerrechten door
APP/SMS.
Aanhechtingsovereenkomst met betrekking tot de parkeerrechten database tussen de Stad Brussel en
Parking.Brussels.

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

[12] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2220110 (R)
Nederlandstalige Openbare Bibliotheek. - Aansluiting op het Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken.
Overeenkomst tussen de Stad en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, betreffende de aansluiting op het
Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken.

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