
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 1 juli 2019 te 16 uur 30

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
[121] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2232976 (R)
O.C.M.W.- Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.- Ontslag van dhr. Khlalid ZIAN.
Akte nemen van het ontslag van dhr. Khalid ZIAN als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.-
Ten gevolge van dit ontslag, heeft de Burgemeester de 1e opvolger, te weten mevr. Quendresa
GUERLICA, uitgenodigd voor de eedaflegging.

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

- 2260931 (R)
O.C.M.W.- Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.- Ontslag van mevr. Lotte
STOOPS.
Akte nemen van het ontslag van mevr. Lotte STOOPS als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.-
Akte nemen dat de drie eerste opvolgers verzaken aan hun installatie.- Ten gevolge van dit ontslag en
rekening houdend met de verzakingen, heeft de Burgemeester de 4e opvolger, te weten mevr. Geneviève
LOUYEST, uitgenodigd voor de eedaflegging met het oog op haar installatie in de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn.

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

[123] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2260628 (R)
Ontkoppeling en verwijdering van de elektriciteitsteller van het openbare wc gelegen op het Beursplein
door de concessionaris Sibelga om de uitvoering van de herinrichtingswerken mogelijk te maken.- Dossier
nr. BDS 0602/V011/2019.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van
de wet van 17/06/2016.- Bedrag van 958,32 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10406/74760 van de
buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid.- Project nr. YM06-1-2014.- Lening : artikel 10406/96151.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 6 van het College van 27/06/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2260765 (R)

Centrale lanen.- Ontkoppeling en verwijdering van de waterteller van het openbare wc gelegen op het
Beursplein en van het openbare wc gelegen op de Lombardstraat door de concessionaris Vivaqua om de
uitvoering van de herinrichtingswerken mogelijk te maken.- Dossier nr. 0602/V012/2019.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van
de wet van 17/06/2016.- Bedrag van 1524,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10406/74760 van de
buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid.- Project nr. YM06-1-2014.- Lening : artikel 10406/96151.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 7 van het College van 27/06/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 1 juli 2019 1

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260672&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260943&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260641&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260773&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[125] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2260098 (R)
Vzw Kunstberg.- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw Kunstberg voor de organisatie van het
Festival Picture dat van 01 tot 10/11/2019 zal plaatsvinden.- Artikel 76201/33202 van de gewone
begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2260080 (R)

Vzw "Les Voyageurs sans Bagage".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Les Voyageurs sans Bagage" voor de
organisatie van het theaterstuk "L'argent fait le bonheur".- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting
van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2261660 (R)

Subsidie voor bestrijding van aids van : 35.000,00 EUR.- Wijziging van begunstigde.
Herroepen van de nominatieve subsidie van 35.000,00 EUR aan de Vereniging voor bestrijding van aids
op artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019 (lijst der overdrachten gestemd door de
Gemeenteraad op 11/03/2019), want de organisatie van het evenement « Strijd tegen aids » in het
Koninklijk Circus werd door de vzw Brussels Major Events gerealiseerd.- Toekennen van deze toelage
van 35.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major Events.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting
van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2259277 (R)

Dhr. Adrien LENAERTS.- Toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.000,00 EUR aan dhr. Adrien LENAERTS, Voorzitter van de
Koninklijke Vereniging De Kinderen en Nakomelingen van de Strijdeers van 1830 voor de organisatie
van de Bedevaart op het Martelaarsplein van 22/09/2018 en 28/09/2019 .- Artikel 76201/33101 van de
gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2259717 (R)

Stichting Brugmann.- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de Stichting Brugmann voor de Therapeutische tuin in
het UVC Brugmann.- Artikel 76201/43501 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[130] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2260431 (R)

Aanvullend reglement van wegverkeer.- Woonerf Anspach.
De wijziging van de gemeentewegen vermeld in de bijlage van het huidige besluit, worden ingevoegd in
artikels 1.A, 1.D, 1.E, 18.3, 20, 23.III.1, 30.B., 34.A, 36.A en 36.B van het algemeen aanvullend
Politiereglement betreffende gemeentewegen op het grondgebied van de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2260050 (R)

JD. 47674/OK.- Private veiligheid.-Te Deum en optocht van 21 juli.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het “Te Deum en
optocht van 21 juli”.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2260092 (R)

JD.- J. 48267/OK.- Marnix Open Air.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening
van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 17/06/2019 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 22 en 23/06/2019, ter gelegenheid van het evenement «Marnix Open Air» in de gesloten
perimeter gelegen Marnixlaan 24, 1000 Brussel, overeenkomstig het bijgevoegde plan bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2260715 (R)

Reglement met betrekking tot het verbod op het bezit en gebruik van rookgranaten tijdens de Tour de
France 2019.
Het reglement met betrekking tot het verbod op het bezit en gebruik van rookgranaten tijdens de Tour de
France 2019 aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[134] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2260082 (R)
JD.- J. 47493/OK.- Brussels Urban Trail 2019.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 13/06/2019 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 23/06/2019, ter gelegenheid van het evenement «Brussels Urban Trail 2019» in de gesloten
perimeter gelegen Spanjeplein, 1000 Brussel bekrachtigen.

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

- 2257420 (R)
Gezamenlijke Ordonnantie van 14/12/2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en
voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.- Jaarverslag over het dienstjaar 2018.
Kennis nemen van het jaarverslag opgesteld door de Stadsecretaris in toepassing van artikel 7 van artikel
7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en
voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen.- Het verslag zal gepubliceerd worden op de website
van de Stad en als bijlage toegevoegd worden bij de rekeningen.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2259312 (R)

Beheer van de financiële stroom tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad in het kader van de
storting van de financiële ontvangsten waarvan de dienst verzekerd wordt door het Gewest en van zekere
subsidies bepaald door de Regering van het Gewest.- Systeem van dekking-compensatie invoert.-
Overeenkomsten.
1) Nieuwe tweepartijenovereenkomst tussen de Stad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het beheer
van de financiële stroom tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad bepaalt in het kader van de
storting van de financiële ontvangsten waarvan de dienst verzekerd wordt door het Gewest en van zekere
subsidies bepaald door de Regering van het Gewest.- 2) Driepartijenovereenkomst tussen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en de gewestelijke Kassier (Belfius Bank) die het systeem van
dekking-compensatie invoert.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2261457 (R)

Waarborg toegekend door de Stad Brussel aan het Burgerplatform voor de hulp aan vluchtelingen met het
oog op de aanvraag tot het bekomen van een lening van 150.000,00 EUR voor de financiering van zijn
missies in afwachting van de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Waarborg van de Stad Brussel op een door het Burgerplatform voor de hulp aan vluchtelingen gelegen
Washingtonstraat, 186 te 1050 Brussel af te sluiten lening voor een bedrag van 150.000,00 EUR, ter
financiering van de verwezenlijking van zijn missies.- Verkrijgen van een waarborg van de Stad Brussel
in afwachting van de toekenning van een subsidie aan het Burgerplatform voor de hulp aan vluchtelingen
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter financiering van de verwezenlijking van zijn missies.

-----------------------------------------------------------------------
[138] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2260969 (R)

Deelname van de Stad aan de "Autoloze zondag" op 22/09/2019.- Reglement van inwendig bestuur.
Goedkeuren van het akkoord van 19/12/2018 gesloten tussen de Burgemeester van de Stad Brussel en de
Burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad waarbij deze hun formeel akkoord geven voor de datum van de toekomstige “Autoloze
zondag” op 22/09/2019 alsmede over het algemeen karakter voor de afwijkingen.

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

[139] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2242520 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van beschermingselementen in elastomeer voor de kinderdagverblijven.- Dossier nr.
CDA/010610/CVB.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010610/CVB.- Uitgave over 12
maanden van 25.000,00 EUR inclusief 21% btw of 100.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2019 en 2020.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 423 van het
College van 27/06/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[140] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2257176 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering en plaatsing van gordijnen en rolgordijnen
voor twee instellingen van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/010733/JCV).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010733/JCV.- Uitgave van
57.800,00 EUR inclusief 21 % btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2019
(onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 80 van het College van 27/06/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2257331 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vaste paaltjes in nodulair
gietijzer voor de cel Studies-Vergunningen van het departement Wegeniswerken (CDA/010712/PTL).-
Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010712/PTL.- Uitgave
van 200.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 96.000,00 EUR voor perceel 1 (paaltjes met een hoogte
boven de grond van 95 cm) en 104.000,00 EUR voor perceel 2 (paaltjes met een hoogte boven de grond
van 65 cm).- Artikel 42105/74152 van de buitengewone begroting van 2019 (onder voorbehoud van de
goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[142] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2255832 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen met kiepbak voor de cel
Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken (CDA/010699/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010699/PTL.- Uitgave van
100.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2019
(onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 79 van het College van 27/06/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2258490 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een veegmachine voor de cel Openbare
Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van een afgeschreven veegmachine
(CDA/010730/PTL).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010730/PTL.- Uitgave
van 200.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2019
voor de uitgave (onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende
overheid) en artikel 87605/77353 van dezelfde begroting voor de ontvangst uit de overname van de
afgeschreven veegmachine.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[144] Wegeniswerken - Logistiek - Autopark - 2259876 (R)

"Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC)".- Jaarlijkse bijdrage 2019.
Betaling van de jaarlijkse bijdrage van 25,00 EUR aan de ARDIC voor de Ingenieur-Directeur-generaal
van het Departement Wegeniswerken.

-----------------------------------------------------------------------
[145] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2259627 (R)

Toelage Sport 2019.- Lidgeld aan de vzw "Panathlon Wallonie-Bruxelles".- Bedrag : 1.890,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 1.890,00 EUR aan de vzw "Panathlon Wallonie-Bruxelles" ten titel van
lidgeld.- Artikel 76410/33201 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[146] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2258075 (R)
Buitengewone subsidies Sport 2019.- Splash Brussel, "Bruxelles Royal Yacht Club (B.R.Y.C.)", "Iris
Athletics", "Royal Brussels Lawn Tennis Club" en "Anneessens 25" en "Royal Excelsior Sports Club".-
Totaal bedrag : 62.640,00 EUR.
1) Toekennen van 6 buitengewone subsidies voor een totaal bedrag van 62.640,00 EUR.- Artikel
76410/52252 van de buitengewone begroting 2019 verdeeld als volgt :
- 750,00 EUR aan de vzw "Splash Brussel" voor de aankoop van Zwemvliezen;
- 1.015,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Royal Yacht Club (B.R.Y.C.)" voor de aankoop van een
aanhangwagen voor een Caravel;
- 4.775,00 EUR aan de vzw "Iris Athletics Brussels" voor de aankoop van sportuitrusting in het kader van
hun activiteiten (metrische band, behendigheidsladder, ...);
- 37.600,00 EUR aan de vzw "Royal Brussels Lawn Tennis Club" voor het vervangen van clubboilers;
- 6.500,00 EUR aan de vzw "Anneessens 25" voor de aankoop van sportartikelen van mini-voetbal;
- 12.000,00 EUR aan de vzw "Royal Excelsior Sports Club" voor de aankoop van extra bodybuilding-
uitrusting, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid.
2) De overeenkomsten aannemen tussen de Stad en de verenigingen, die de modaliteiten bepalen voor de
vereffening van deze subsidies.

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

[147] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2260496 (R)
"Haute Ecole Francisco Ferrer".- Studiereglement.- Wijzigingen.
Wijzigingen aan het studiereglement van de “Haute Ecole Francisco Ferrer”.

-----------------------------------------------------------------------
[148] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2260708 (R)

Plaatsen van bijenkasten op de daken van scholen.- Concessie.
1) Principe om bijenkasten te plaatsen op de daken van twee scholen van de Stad Brussel, namelijk
"l'Ecole primaire Adolphe Max", Keizer Karelstraat 29-31, 1000 Brussel en de "Ecole maternelle de la
Marolle", Sint-Theresiastraat 1, 1000 Brussel.- 2) Concessieovereenkomsten tussen de Stad Brussel en de
vzw SRABE voor de twee geselecteerde sites.

-----------------------------------------------------------------------
[149] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2260516 (R)

Huishoudelijk reglement voor aanwervingcommissies van de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole
supérieure des Arts".- Wijzigingen.
Gewijzigd huishoudelijk reglement voor aanwervingcommissies van de "Académie Royale des Beaux-
Arts - Ecole supérieure des Arts".

-----------------------------------------------------------------------
[150] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2258849 (R)

Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad, inrichtende macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts" en Het Palace vzw.
Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad, inrichtende macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts" en Het Palace vzw om de modaliteiten vast te leggen voor de samenwerking in
het bijzonder door lokalen ter beschikking te stellen, door het vertonen en/of programmeren van films,
door het organiseren van ontmoetingen met kunstenaars en door het organiseren van pedagogische dagen
rond kunst.

-----------------------------------------------------------------------
[151] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2260130 (R)

Franstalig secundair onderwijs.- Schoolproject en algemeen studiereglement.- "Institut Bischoffsheim".
Schoolproject en algemeen studiereglement van het "Institut Bischoffsheim".

-----------------------------------------------------------------------
[152] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2260351 (R)

Samenwerkingsovereenkomst met de "Radio Télévision Belge d’expression française".- Schooljaar 2019-
2020.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad de "Radio Télévision Belge d’expression française"
betreffende de mediaopvoeding in de scholen van de Stad Brussel voor het schooljaar 2019-2020.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 1 juli 2019 5

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2258077&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260498&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260710&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260518&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2258851&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260132&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260353&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[153] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2260578 (R)
Centrum voor geavanceerde Technologie.- Werzoekenden.- Driepartijenovereenkomst.
Driepartijenovereenkomst voor de kosteloosheid van het gebruik van het Centrum voor Geavanceerde
Technologie (CGT) voor computeranimatie en grafische industrie van de Stad Brussel door
werkzoekenden.

-----------------------------------------------------------------------
[154] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2228074 (R)

Kaderovereenkomst voor partnerschap tussen de "Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries
Textiles (ENSAIT)" van Roubaix en de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Haute Ecole Francisco
Ferrer".
1) Herroeping van de overeenkomst goedgekeurd door de Gemeenteraad van 12/11/2012.- 2)
Overeenkomst voor partnerschap en zijn addendum tussen de "Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Industries Textiles (ENSAIT)" van Roubaix en de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Haute Ecole
Francisco Ferrer".

-----------------------------------------------------------------------
[155] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2259799 (R)

Procedure voor de toekenning van een label aan de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende
Openbare Computerruimte.
Het charter en de labelaanvraag voor "door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkende OCR" goed te
keuren en het Informaticacentrum Brusurf en de OCR van de bibliotheek van Laken, de bibliotheek
Bruegel en de bibliotheek van de Rijke Klaren de toestemming te geven om een labelaanvraag in te
dienen.

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

[156] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Commercieel beheer
Verhuring/Marketing - 2260893 (R)
Toewijzingsreglement van de woningen van de Grondregie van de Stad Brussel
Nieuw reglement met betrekking tot de toekenningprocedures van de woningen van de Grondregie.

-----------------------------------------------------------------------
[157] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2258463 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Dienstopdracht voor multidisciplinaire studie.- Hoogstraat 275-
281.
Dienstenopdracht voor een multidisciplinaire studie (architectuur, stabiliteit, EPB en speciale technieken)
voor het bouwen van 9 woningen en een toegang tot de School Baron Steens, Hoogstraat 275-281 te 1000
Brussel in het kader van het duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Mededingingsprocedure met
onderhandeling en met voorafgaande bekendmaking - bestek/cahier spécial des charges nr.
RF/19/PCAN/825.- Bedrag van de opdracht geraamd op 237.765,00 EUR (incl. 21% btw).- Lening.-
Aanwendingen : Uitgaven : artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2018.- Ontvangsten op artikel
171-01 van de patrimoniale begroting 2019 en volgende (lening) en op artikel 151-01 van de patrimoniale
begroting 2019 en volgende (subsidie).

-----------------------------------------------------------------------
[158] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2252342 (R)

R450_ Koninklijk Circus.- Dienstopdracht met betrekking tot het technisch beheer van de
ontvangstfaciliteiten.- Principe.
Plaatsing van de opdracht via een openbare procedure.- Bestek nr. RF/19/PO/824.- Uitgaven van
265.000,00 EUR.- Artikel 612-01 van de bedrijfsbegroting 2019 en volgende.

-----------------------------------------------------------------------
[159] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2259940 (R)

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de vervanging van de kozijnen van ramen en beglaasde
deuren van de binnenspeelplaats van het kleuterschoolgedeelte van de basisschool Tivoli alsook de
vervanging van enkele ramen van de school Agnès Varda en de Leidstarschool door ramen in
gepoedercoat aluminium met thermische onderbreking en superisolerende dubbele beglazing.- Principe.-
Dossier nr. OPP/2019/065.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/065.- Uitgave van 383.565,19 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de
aanneming en de goedkeuring van de begrotingswijziging (186.565,19 EUR) hiertoe in te dienen.- Project
nr. FH08-2-2019 (197.000,00 EUR).- Lening : artikel 70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[160] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2258740 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de verhuizing in containers van de lokalen van het
Solvay-gebouw gedurende de restauratie- en renovatiewerken.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/040.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2019/040.- Uitgave van 448.893,29 EUR btw inbegrepen.- Artikel 73108/72360 van de
buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. FH08-82-2015.- Lening : artikel 73108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[161] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2260586 (R)

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp het onderhoud van de lagune.- Dossier nr.
OPP/2019/066.- Werf : 168822.- Onderhoud : 168823.
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 6.400,00 EUR excl. btw.-
Artikel 76110/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. FH10-214-2009.-
Lening : artikel 76110/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 219 van het College van 27/06/2019, in
toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[162] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2260631 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 82.186,83 EUR (btw
inbegrepen).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019.- Leningen.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 256 van het College van 27/06/2019, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[163] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2260599 (R)

"Ecole primaire des Magnolias" - Magnolialaan, 1 te 1020 Brussel.- Dossier nr. 19/3778.- Opdracht van
werken voor het in conformiteit stellen van het geheel van de elektrische installaties en het relighting LED
(a).- Afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" (b) gebonden aan die werken.
a) Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3778.- Uitgave geraamd op 419.192,05 EUR btw
inbegrepen.- b) Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.- Uitgave van 1.023,63 EUR alle belastingen
inbegrepen.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting 2019, onder voorbehoud van zijn
goedkeuring door de toezichthoudende overheid.- Project nr. FH08-127-2017.- Totale uitgave geraamd op
420.215,68 EUR btw inbegrepen en alle belastingen inbegrepen.- De werken worden gedeeltelijk
gesubsidieerd door het "Programme Prioritaire de Travaux" (PPT) van de "Fédération Wallonie-
Bruxelles".- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[164] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2248567 (R)

Complex "Canal", Vaartstraat, 51-55 te 1000 Brussel : 1) Opdracht van werken voor de vernieuwing van
de verwarmingsinstallaties van de stookplaats en van een deel van het complex.- Bestek nr. 19/3741.- 2)
Afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" in verband met de werken.
1) Opdracht van werken via openbare procedure - bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3741.- Uitgave
geraamd op 432.000,00 EUR btw inbegrepen.- 2) Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.- Uitgave
van 1.054,90 EUR alle belastingen inbegrepen.- Globale uitgave geraamd op 433.054,90 EUR btw
inbegrepen en alle belastingen inbegrepen.- Artikel 70008/72360 : 300.000,00 EUR (project nr. FH08-5-
2019).- Artikel 70008/72360 : 50.000,00 EUR (door middel van een verschuiving van 50.000,00 EUR
tussen het project nr. FH08-8-2019 en het project nr. FH08-5-2019).- Artikel 70008/72360 : 50.000,00
EUR (door middel van een verschuiving van 50.000,00 EUR tussen het project nr. FH08-3-2019 en het
project nr. FH08-5-2019).- Artikel 84407/72460 : 33.054,90 EUR (project nr. FH07-60-2018) van de
buitengewone begroting van 2019 (onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2019 door de
toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[165] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2259860 (R)
Zuidpaleis.- 1) Verplaatsingswerken van de technische installaties in de kelders met het oog op de bouw
van het nieuwe metrostation "Grondwet".- 2) Afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" in
verband met de werken.
1) Opdracht van werken.- Openbare procedure - bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3775.- Uitgave
geraamd op 1.736.088,43 btw inbegrepen.- 2) Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.- Uitgave van
3.911,57 EUR alle belastingen inbegrepen.- Globale uitgave van 1.740.000,00 EUR te verdelen tussen de
buitengewone begroting van de Stad en de uitbatingsbegroting van de Grondregie van de
Stadseigendommen.- Departement Openbaar Onderwijs : 700.000,00 EUR op artikel 70008/72360
(project nr. H08-6-2019), Cultuur-Ontspanning-Sport : 700.000,00 EUR op artikel 76410/72360 (project
nr. BH10-6-2019) en Grondregie van de Stadseigendommen : 340.000,00 EUR op artikel 614-01, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.- Subsidie.

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

[166] Wegeniswerken -  - Studies - Vergunningen - 2251153 (R)
2019/17.- Overeenkomst voor subsidie, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van kleine
infrastructuurwerken met het oog op het verkeersveiliger maken van de omgeving van scholen en van
schoolstraten.
Overeenkomst nr. TV/2019/92/EP met het oog op de subsidiëring, voor een bedrag van 362.000,00 EUR
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de heraanleg van schoolomgevingen en schoolstraten om de
verkeersveiligheid ervan te verbeteren.

-----------------------------------------------------------------------
[167] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2253765 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de productie en de plaatsing op het grondgebied van de
Stad Brussel van een vermoedelijke hoeveelheid van 50 overdekte en afsluitbare fietsboxen, ter
beschikking gesteld van de buurtbewoners.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/83/EP.- Vastlegging 19-
20815.- Werf : 169079.- Onderhoud : 169081.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2019/83/EP.- Uitgave van 300.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42105/731/60 van de buitengewone begroting 2019, onder voorbehoud van de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. AEK05-93-2009.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[168] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2259290 (R)

Vzw Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE.- Toelage : 1.792,00 EUR.- Ondertekening van het
SAVE-charter.
Toekenning van een toelage van 1.792,00 EUR aan de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen - SAVE in
het kader van de ondertekening van het charter SAVE.- De verschillende stappen van het SAVE Steden &
Gemeenten project doorlopen.- Artikel 41006/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud
van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Thesaurie.

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

[169] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
- 2221899 (R)
Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Brussel.- Huurgeld van Antwerpselaan 26.-
Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap betreffende de
terbeschikkingstelling van de som van 25.000,00 EUR aan de vzw voor de betaling van huurgeld voor de
lokalen Antwerpselaan 26.- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[170] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

- 2221938 (R)
Vzw Werk Centrale de l'Emploi.- Investeringstoelage 2019.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Werk Centrale de l'Emploi waarin de verbintenissen en
betalingsmodaliteiten vastgelegd worden m.b.t. de investeringstoelage voor een totaal bedrag van
25.000,00 EUR voor de aanpassingswerken aan het gebouw gelegen Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel en
aan de gedecentraliseerde bijkantoren.- Artikel 85109/52252 van de buitengewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[171] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
- 2221930 (R)
Vzw "Mission Locale pour l'Emploi".- Toelage 2019.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Mission Locale pour l'Emploi" waarin de verbintenissen en
betalingsmodaliteiten vastgelegd worden m.b.t. de toelage van 50.000,00 EUR voor het programma van
beroepsintegratie.

-----------------------------------------------------------------------
[172] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2259770 (R)
Toelage 2019.- Vzw "L'association des commerçants des casernes" : 7.500,00 EUR.
Een subsidie van 7.500,00 EUR toekennen aan de vzw "L'association des commerçants des casernes" voor
de valorisatie, zichtbaarheid en animatie van de commerciële site van de oude Kazerne.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[173] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2260985 (R)
Toelage 2019.- Vzw "Chamoevents & Communication" : 12.000,00 EUR.
Een subsidie van 12.000,00 EUR aan de vzw "Chamoevents & Communication" voor de lopende kosten
van de vereniging en de organisatie van het festival Vintage Retrorama, toekennen.- Artikel 52009/32201
van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[174] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2259819 (R)
Vzw Gemeenschapscentrum Nohva.- Toelage : 5.000,00EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR toekennen aan het Gemeenschapscentrum Nohva voor de organisatie van
de Dolle Dorpsdagen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[175] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2259816 (R)
Vzw "Resto Modèle".- Toelage :40.000,00 EUR.
Een subsidie van 40.000,00 EUR aan de vzw "Resto Modèle" toekennen voor de lopende kosten van de
vereniging.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[176] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2258168 (R)
Vzw "chamoevents & communication".- Toelage : 3.000,00EUR.
Een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "chamoevents & communication" voor de organisatie van
Brussels Vintage Market, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019 onder
voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[177] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2259826 (R)
Cvba Bedrijvencentrum Dansaert.- Toelage : 96.679,00 EUR.
Een subsidie van 96.679,00 EUR aan het "Bedrijvencentrum Dansaert" toekennen voor de werking van
het Loket voor Lokale Economie van de Stad.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019, onder
voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[178] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2259700 (R)
Toelage 2019.- Vzw Antiekmarkt van de Zavel : 20.000,00 EUR.
Toekening van een subsidie van 20.000,00 EUR aan de vzw Antiekmarkt van de Zavel voor de organisatie
van events.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[179] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2252015 (R)
Oproep tot kandidaten : uitbating van een krantenkiosk.- Gulden Vlieslaan, kruising met Elsensesteenweg.
De toevoeging van een nieuwe staanplaats voor een krantenkiosk in bijlage XI van het Gemeentelijk
reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein
van de Stad Brussel goedkeuren, met de zelfde prijs als de andere krantenkiosken.

-----------------------------------------------------------------------
[180] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2259808 (R)
Toelage 2019.- Vzw "BXL Beer Fest" : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR toekennen aan vzw BXL Beer Fest voor de organisatie van een
internationaal festival.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud ervan
door de toezichthoudende overheid.

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

[181] Demografie - Demo I - Burgerlijke Stand - 2253681 (R)
Departement Demografie.- Burgerlijke Stand.- Anonimisering van officiële akten voor
onderwijsdoeleinden of wetenschappelijke opleiding.
Verwerkersovereenkomst gericht op de anonimisering van de officiële akten voor onderwijsdoeleinden of
wetenschappelijke opleiding tussen de Stad Brussel en de Uitgeverij Vanden Broele NV.

-----------------------------------------------------------------------
[182] Demografie - Demo I - Begrafenissen - 2247908 (R)

Kerkhof van Brussel.- Einde maken aan de concessies 3493 (De Haeselaer-Dutillieux), 4957 (De Breyne-
Delvaux) en 1843 (Francart) en deze terugvorderen met het oog op een reaffectatie.
Een einde maken aan de drie volgende concessies op het kerkhof van Brussel:
- Concessie nr. 3493 op naam van de familie De Haeselaer-Dutillieux,
- Concessie nr. 4957 op naam van de familie De Breyne-Delvaux,
- Concessie nr. 1843 op naam van Francart,
en deze terugvorderen met het oog op een reaffectatie voor andere burgers met behoud van de aard van het
kerkhof dat geklasseerd is.

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

[183] Stedenbouw - Vergunningen - Controle Openbare veiligheid en gezondheid - 2260298 (R)
Projectoproep '2019-ANTICIPATE-Acronym' gelanceerd door Innoviris.- Sponsorschap in het kader van
het project 'VISIT/INHABIT'.
Sponsorovereenkomst in het kader van het project VISIT/INHABIT van de "Université Catholique de
Louvain" over de nieuwe synergieën en evenwichten tussen de residentiële en de toeristisch-commerciële
dynamiek langs de voetgangerszone in het kader van de projectoproep '2019-ANTICIPATE-Acronym'
gelanceerd door Innoviris Prospective Research 2019.- Ondertekening van de overeenkomst en het
sponsorformulier.

-----------------------------------------------------------------------
[184] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2260389 (R)

Opdracht voor de aanneming van diensten betreffende een ontwerpersopdracht voor de heraanleg van een
schoolplein en een fietsroute in het kader van het Schoolcontract Klavertje Vier, Helihavenlaan.-
Principe.- Dossier nr. 0602/V003/2019.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. 0602/V003/2019.- Uitgave van 93.170,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
42106/73160 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. AP06-3-2019.- Lening :
artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 332 van het College van 27/06/2019, in
toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[185] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2256888 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het onderhoud en eventuele vervanging van de
grasmat van het Koning Boudewijnstadion.- Principe.- Dossier nr. 0602/V004/2019.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
0602/V004/2019.- Uitgave van 585.000,00 EUR btw inbegrepen, voor vaste schijf en 155.000,00 EUR
btw inbegrepen voor de voorwaardelijke schijf.- Artikel 76410/12506 van de gewone begroting  en van
artikel 76410/72460 (op basis van een transfert van 60.000,00 EUR van het project nr. BM10-257-2009
tot het project nr. BM10-35-2011) van de buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Lening : artikel 76410/96151.

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

[186] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2254350 (R)
Mevr. Myriam ZWEMMER.- “Participatiebudget 2018”.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en mevr. Myriam ZWEMMER, in het kader van het "Participatiebudget
2018" voor de uitvoering van het project "Een beter leven voor de meest behoeftigen".

-----------------------------------------------------------------------
[187] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2256231 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2019 - « reiniging van 8 muurschilderingen van het
stripparcours aangebracht op verschillende plaatsen te 1000 en 1020 Brussel ».- Dossier nr.
CAR/19/FA/191.- Principe.- Uitgave.
Plaatsen van een opdracht voor aanneming van werken voor de reiniging van 8 muurschilderingen van het
stripparcours aangebracht op verschillende plaatsen te 1000 en 1020 Brussel op basis van het bestek nr.
CAR/19/FA/191.- Opdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur na raadpleging van 4
ondernemingen in toepassing van het artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave van 30.250,00 EUR
(btw inbegrepen).- Artikel 93022/73160 van de buitengewone begroting 2019.- Lening : artikel
93022/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 365 van het College van 27/06/2019, in toepassing van
234 paragrafen 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[188] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2255056 (R)

Aankoop door de Stad (het Archief) van 131 foto's van de fotograaf dhr. Georges De KINDER in verband
met het centrum "Tour à plomb".- Overeenkomst tot overdracht van portretrechten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten met dhr. Georges De KINDER - bestek/cahier
spécial des charges nr. Arch/01/2019.- Uitgave van 924,32 EUR.- Artikel 77810/74951 van de
buitengewone begroting 2019.- Investeringsproject nr. HF 10-389-2009.- Lening.- Overeenkomst tot
overdracht van portretrechten tussen dhr. Georges De KINDER en de Stad (het Archief).

-----------------------------------------------------------------------
[189] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2249366 (R)

Cultuur 2019 : Festival Brosella Folk & Jazz.- Overeenkomst.
De overeenkomst aannemen tussen de Stad Brussel, de "asbl Les amis de Brosella" en de vzw "De
Vrienden van Brosella" voor de edities 2019, 2020 en 2021 van het Festival Brosella Folk & Jazz.

-----------------------------------------------------------------------
[190] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2260035 (R)

Toelage cultuur 2019.- Vvzw "Divers-City".- Bedrag : 7.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 7.000,00 EUR aan de vzw Divers-City voor de
organisatie van het evenement "Diwan Awards 2019".- Artikels 56110/33202 (5.000,00 EUR) en
77210/33202 (2.000,00 EUR) van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[191] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2259063 (R)

Cultuur 2019 : toelagen aan 6 verenigingen : "Travers Emotion" vzw, "Tels Quels" vzw, "Les Volontaires
de Bruxelles 1830" vzw, "Comitié de Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie" (feitelijke vereniging),
"l''Ecole de Cirque de Bruxelles" vzw, "Teroubi" vzw.- Totaal bedrag : 14.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies aan 6 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 14.000,00 EUR op de
artikels 76210/33202 en 77210/33202 van de gewone begroting 2019, verdeeld als volgt :
* op het artikel 76210/33202 de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2019 door de toezichthoudende overheid :
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Travers Emotion" voor de orgasisatie van het evenement "Royal Park Music
Festival - 31e editie";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Tels Quel" voor het Festival "Tels Quels" 2019.
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid :
- 500,00 EUR aan de vzw "Les Volontaires de Bruxelles" om hun werkingskosten te dekken;
- 2.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Comitié de Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie" voor
de organisatie van de editie 2019 van de Bloemenmarkt van Laken;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "l'Ecole de Cirque de Bruxelles" voor de organisatie van het evenement
"Dimanche à la maison".
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Teroubi" voor de organisatie van het evenement "Festival L'Afrique en
Couleurs" 2019;.

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

[192] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2261848 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het patrimoniaal belang van de gebouwen Belgacom/Proximus in het kader van het
voorproject van renovatie van dit geheel.

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

- 2261851 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de algemene staat van de Maria-Louizasquare.

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