
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 1 april 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2233224

(R)
Sint-Bonifacius kerk te Elsene.- Rekening 2017.
Wegens de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een ongunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring van de rekening 2017.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2232580

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.- Rekening 2018.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2018.- Batig saldo : 2.970,36 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2235661

(R)
Protestantse kerk van het Museum.- 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 : 364,88 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2232765

(R)
Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 117.724,95 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2232339

(R)
Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 17.492,60 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2232833

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- Wijzigingen aan de begroting van 2018.
Wegens de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een ongunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring van de wijzigingen aan de begroting van 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2233902
(R)
Sint-Bonifacius kerk te Elsene.- 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 Sint-Bonifacius kerk te
Elsene, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2231124 (R)

Vzw "Salon du Chocolat".- Editie 2019 van het Chocoladesalon.- Partnerschapovereenkomst.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de vzw "Salon du Chocolat" betreffende de editie 2019 van
het Chocoladesalon.- Logistieke bijstand.

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

[9] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2221992 (R)
Overeenkomst Handymade in Brussels.
Overeenkomst tussen de vzw's Brussels Centrum voor Mode en Design (MAD), "L'Ouvroir en Travie" en
de Stad voor de uitvoering op het terrein van het project Handymade in Brussel voor een maximum
totaalbedrag van 11.000,00 EUR in het kader van de projectoproep van Leefmilieu Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2230143 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
gedurende 11 maanden, van reiniging en hygiëne materiaal (CDA/010109/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010109/MPG.- Uitgave over 11
maanden van 20.000,00 EUR inclusief 21% btw of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal
verlengbaar is met 11 maanden.- Artikel 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 en 2020.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 52 van het College van 21/03/2019 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

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

[11] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2234924 (R)
Koolstraat.- Fontein.- Erfpacht REDEVCO.- Bijakte.
Akte nemen van de retroakten m.b.t. een erfpachtovereenkomst afgesloten in 1979 met de NV GB-INNO-
BM (thans REDEVCO) m.b.t. de gedesaffecteerde ondergrond van een deel van de Nieuwstraat, de
Koolstraat en de Dambordstraat (verplaatst en uitgebreid) en de toekomstige oprichting van een fontein
langs de Koolstraat, tussen de Nieuwstraat en de Dambordstraat, waarbij de technische installaties in de
tunnel -voorwerp van de erfpacht- aangelegd zullen worden.- De Stad, vertegenwoordigd door haar
Grondregie, machtigen een bijakte aan de erfpacht te ondertekenen met als bedoeling vast te leggen :
- de vermeerdering van het volume van de ondergrond overeenkomstig met de verlenging van de tunnel
naar de Nieuwbrugstraat;
- de vermindering van het ondergrondse volume bestemd voor de technische installaties van de fontein
alsook de oprichting van een erfdienstbaarheid van doorgang ten gunste van de Stad naar haar installaties.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2233543 (R)

Dossier nr. 0660/0530/2017.- 2019/001/E.- Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk, Zavelstraat 1 te 1000
Brussel.- Het dakgebinte stabiliseren na schade door aantasting van het hout : dringende, tijdelijke
stuttingswerken.- Procedure bij hoogdringendheid.
Beroep op de jaarlijkse aannemer van gevelreinigingswerken voor dringend uit te voeren werken.-
Uitgave van 23.255,35 EUR btw inbegrepen.- Artikel 79066/724/60 van de buitengewone begroting
2019.- Lening : artikel 79066/961/51.- Akte nemen van de beslissing nr. 229 van het College van
21/03/2019 en instemmen met de uitgave in toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2231427 (R)
Overheidsopdracht voor levering met als voorwerp de levering en de plaatsing van zonnewering (Screen)
op de paviljoenen A,B,C.- Dossier nr. OPP/2019/003/AH.- Werf : 166141.- Onderhoud : 166142.
Opdracht op aanvaarde factuur (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 22.063,90 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. FH08-162-
2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 228 van het College van
21/03/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

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

[14] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2233031 (R)
Open licentie betreffende het hergebruik van door het Agentschap Net Brussel verzamelde data door de
Stad Brussel.- Overeenkomst nr. TV/2018/68/PP.
Overeenkomst nr. TV/2018/68/PP tussen de Stad Brussel en het Agentschap Net Brussel betreffende het
hergebruik door eerstgenoemde van de door laatstgenoemde verzamelde data over de lokalisatie van de
glasbollen om deze data te kunnen gebruiken in het kader van de interne toepassing van het Departement
voor het beheer van het straatmeubilair.

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

[15] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2233098 (R)
19 PLAN TOPO - Dikkebeuklaan.- Rooilijnwijzigingsplan.- Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het rooilijnwijzigingsplan nr. 7351.- 2) Het College van Burgmeester en
Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Openbare Patrimonium -  -  - 2236046 (R)

Beheersplan van de site Grote Markt - 2016-2021.
Het Beheersplan van de site Grote Markt 2016-2021 aannemen.

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

[17] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2230477 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bockstael.- Overeenkomsten nrs. CAR/18/162 en CAR/18/164.- Vzw P.I.C.O.L.
en vzw Cyclo.- Lokalen van de Bockstael wijkantenne.
Overeenkomsten nrs. CAR/18/162 en CAR/18/164 afgesloten respectievelijk tussen de Stad Brussel en de
vzw’s P.I.C.O.L. en Cyclo, met het oog op een tijdelijke bewoning van lokalen in de wijkantenne
Bockstael gelegen aan de E. Bockstaellaan 160 in 1020 Laken.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2227775 (R)

Duurzaam Wijkcontract BOCKSTAEL.- Operatie 3.2 «Directe omgeving van het voormalig station».-
Protocolakkoord nr. 4.1.58.
Protocolakkoord nr. 4.1.58 tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de n.v. Infrabel en
de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Beliris) voor het realiseren van de verplaatsing van
het zuidelijk spoor ter hoogte van het voormalig station van Laken op het talud langs de spoorweg 50 op
het grondgebied van de Stad Brussel voor de aanleg van een voetgangers- en een fietsverbinding en de
directe omgeving van het voormalig station (operatie 3.2 van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael).

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

[19] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2235282 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de overlast in de Alhambrawijk.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 1 april 2019 3

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2231428&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2233033&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2233100&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2236048&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2230484&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2227912&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2235283&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[20] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2236496 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de nieuwe locatie voor Brussel-Bad.

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

- 2236479 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het beleid van de Stad rond singles.

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