
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 11 juni 2018 te 16 uur 30

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Interpellaties van het publiek
[87] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2179245 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door dhr. Ryan HEATH, woonachtig
Antoine Dansaertstraat 101 te 1000 Brussel, in naam van "1Bru1vote".
Interpellatie betreffende de oproep van de beweging "1Bru1vote" om stemrecht te verlenen aan alle
inwoners van Brussel voor de Regionale verkiezingen van 26/05/2019.

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

- 2179872 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door dhr. Harry DE BOOM, woonachtig
Mathieu Desmaréstraat 13 B 03G te 1020 Brussel, handelend voor verenigingen, syndicale groeperingen
en groeperingen uit het middenveld.
Interpellatie met als titel "Onze gemeente verbindt zich tot een inclusieve samenleving zonder racisme".

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

[89] Organisatie -  - Noodplanning - 2177572 (R)
Inschrijving van de Stad aan het alarmeringsplatform BE-ALERT door het Crisiscentrum ter beschikking
gesteld.
De algemene en bijzondere BE-ALERT overeenkomsten tussen het federale Crisicentrum en de Stad en de
uitgaven die hiermee verband houden, aannemen.- Uitgave voor inschrijving bij het platform van 1.452,00
EUR.- De uitgaven voor gebruik van het platform (telecommunicatiekosten voor verzonden berichten)
zullen aangewend worden op het artikel 13201/12311  van de gewone begroting.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2177167 (R)

Passieve beveiliging van de sociale woningen.- Nieuwe conventie met het oog op een nieuwe bestemming
van het saldo van de subsidie met betrekking tot De Lakense Haard.
1) Overeenkomst tussen de Stad en De Lakense Haard goedkeuren met betrekking tot de subsidie voor de
uitvoering van werken ter beveiliging van de sociale woningen teneinde op de volgende locaties de
beveiligingswerken uit te voeren : Helihaven en Modelwijk (fiches FL8 tot FL17).- 2) De herbestemming
van het niet-gebruikte saldo van de subsidies LH1 tot LH7 voor een bedrag van 944.559,41 EUR
goedkeuren zodat die bijkomende interventies en in de bestaande oorspronkelijke enveloppe kunnen
worden vergoed.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2177419 (R)

J.44.615/FO.- Overeenkomst betreffende de gratis afstand van dekzeilen.
Overeenkomst tussen Stad, de vzw MAD Brussels Fashion and Design Platform en de vzw FEBRAP
(Brusselse Federatie van Ondernemingen voor Aangepast Werk) betreffende de gratis afstand van
dekzeilen.

-----------------------------------------------------------------------
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[92] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2179233 (R)
SJ 40.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.
1) Ontwerp van 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 van
10/06/2018 tot 15/11/2018.- 2) In het kader van de onderhandelingen met CityDev, het College toelaten
om het ontwerp van overeenkomst, zonder wezenlijke wijzigingen, aan te passen.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2179236 (R)

SJ 40.001/SM.- Bezetting van 10/06/2018 tot 15/11/2018.- Nachtverblijf.- Gebouw E van CityDev.-
Overeenkomst met de verenigingen.
1) Ontwerp van overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
vzw Dokters van de Wereld.- 2) In het kader van de onderhandelingen met CityDev, het College toelaten
om het ontwerp van overeenkomst, zonder wezenlijke wijzigingen, aan te passen.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2175449

(R)
JD.- Bijzonder toezicht OCMW.- Artikelen 119 en 132 OCWM-wet.- Ontbinding van de vereniging
BXL- Arabesque.
Goedkeuren van de beslissing nr. 2 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18/04/2018, in bijlage
van het Gemeenteraadsbesluit.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2178771

(R)
Administratieve toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Rekening 2017.
De rekening 2017 van de Berg van Barmhartigheid  (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
16/05/2018) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2178840

(R)
Administratieve toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Begrotingswijzigingen 2018.
De begrotingswijzigingen 2018 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur
van 16/05/2018) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2179398 (R)

Buitengewone subsidie aan de gemeenten in toepassing van de ordonnantie d.d. 13/02/2003 met het oog
op een tussenkomst in de lasten voor de taken van gemeentelijk belang van de Brusselse ziekenhuizen.-
Overeenkomst 2018 tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.-
Overeenkomst 2018 tussen de Stad en het UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann,
het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.
1) Overeenkomst tussen de Stad en de Regering van het Brussels hoofdstedelijk Gewest betreffende de
subsidie bestemd voor de realisatie van taken van gemeentelijk belang te weten een tussenkomst in de
opdrachten van openbare dienst van de ziekenhuizen van de Stad.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en het
UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann, het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.-
3) Subsidie toegekend aan de Stad ten bedrage van 6.235.000,00 EUR vast te stellen op het artikel
17/87203/465-48 (gewone ontvangsten).- 4) Subsidie integraal over te maken aan het UMC van Brussel
dat belast is met de herverdeling tussen de vier openbare ziekenhuizen van de Stad.- Artikel
17/87203/435-01.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Courtois
[98] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2176420 (R)

Werkingstoelagen aan de sportverenigingen : 84.500,00 EUR.
Toekennen van werkingssubsidies voor een totaal bedrag van 84.500,00 EUR op het artikel 76410/33202
van de gewone begroting 2018 verdeeld onder de 26 sportverenigingen als volgt :
- 2.000,00 EUR aan de vzw "A.M.A. Jeunesse Gym";
- 9.000,00 EUR aan de vzw "Anneessens 25";
- 18.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportif Brussels City";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Association de Vovinam Viet Vo Dao belge";
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportive du Centre de Traumatologie et de Réadaptation";
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles (afgekort ASEB)";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Atletico Bruxelles";
- 1.250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Badminton Club " Les Fous du Volant";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging Biljartclub NOH;
- 18.000,00 EUR aan de vzw Black Star Football Club (afgekort Black Star F.C. vzw);
- 500,00 EUR aan de vzw Blocs Five;
- 500,00 EUR aan de vzw Brussel Aquatic Synchro Swimming;
- 1.000,00 EUR aan de vzw Brussels Young Wrestling Style (afgekort BYWS vzw);
- 750,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Royal Yacht Club (afgekort B.R.Y.C. vzw)";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude (club Lart-Box)";
- 9.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude (club Lart-Mini-Foot)";
- 250,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Sans Frontière";
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Postscolaire 23 (afgekort BCS 23 vzw)";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal des Echecs de Bruxelles";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal Léopold-Série";
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles";
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Club de Jeunesse action éducative";
- 250,00 EUR aan de vzw "Club N°1";
- 500,00 EUR aan de vzw "C.S. Royale Entente A.C.B".;
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Entente sportive et culturelle de Haren" (afgekort ESC Haren vzw);
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Entr'Aide des Marolles".

-----------------------------------------------------------------------
[99] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2176423 (R)

Werkingstoelagen aan de sportverenigingen : 61.850,00 EUR.
Toekennen van werkingssubsidies voor een totaal bedrag van 61.850,00 EUR op het artikel 76410/33202
van de gewone begroting 2018 verdeeld onder de 28 sportverenigingen als volgt :
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging Keizerlijke F.C Deaf (Football) ;
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging Keizerlijke F.C Deaf (Mini-Foot);
- 12.000,00 EUR aan de vzw F.C Suryoyés Bruxellois;
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Folle Cadence";
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Friend's Gym Bruxelles";
- 7.500,00 EUR aan de vzw "Génération des sports - United Brussels Handball Club" - afgekort U.B.H.C.;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging GSF De eendjes ;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Gym Sana (anciennement Gymnastique douce)" ;
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Haren Sport Plus";
- 2.000,00 EUR aan de vzw Iris Athletics Brussels;
- 250,00 EUR aan de vzw Jiu-Jitsu club N.O.H;
- 500,00 EUR aan de vzw "Judo Club Budo Bruxelles";
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Keizerlijke en Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Haren;
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging  Koninklijke De Vrolijke Kruisboogschutters - "La
Renaissance";
-  8.000,00 EUR aan de vzw Koninklijke Sporting F.C. Haren (K.Sp.F.C.Haren);
- 4.000,00 EUR aan de vzw  Kwan;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "La Plébéienne de Laeken";
- 2.500,00 EUR aan de vzw  "Le 6ème Sens";
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Le Club des Petits Débrouillards de la région bruxelloise";
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Les Amis du Primerose" (Tennis);
- 1.000,00 EUR aan de vzw  "Amis de la Nature Section de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haeren";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Les amis du sundays";
- 850,00 EUR aan de vzw "Les Lendemains de la Veille";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Les pêcheurs laekenois";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Léo Pétanque Club";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Mini foot";
- 500,00 EUR aan de vzw "Pétanque Club Cité Modèle".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[100] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2145187 (R)

Vereniging SynHERA, waarvan de zetel gevestigd is in rue des Pieds d’Alouette 39, te 5100 Naninne.-
Toetreding van de Stad.
1) Toetreding van de Stad als werkend lid, via de "Haute Ecole Francisco Ferrer", tot de vzw SynHERA,
waarvan de zetel gevestigd is in rue des Pieds d’Alouette 39, te 5100 Naninne.- 2) Toetreding van de Stad,
via de "Haute Ecole Francisco Ferrer", als lid van de Raad van Bestuur van de bovengenoemde vzw
SynHERA.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2178106 (R)

Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad, inrichtende macht van de "Académie royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts" en VLISCO Netherlands B.V.
Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad, inrichtende macht van de "Académie royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts" en VLISCO Netherlands B.V. om de modaliteiten vast te leggen voor de
samenwerking voor het ontwikkelen van nieuwe textielstoffen op basis van bedrijfsafval.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2177749 (R)

Overeenkomst van terbeschikkingstelling van lokalen tussen de Stad, Inrichtende macht van de
"Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts" en de B&R Development.
Overeenkomst van terbeschikkingstelling van lokalen tussen de Stad, Inrichtende macht van de
"Académie royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts" en de B&R Development.- Ter
beschikkingstelling ten voordele van de masterstudenten van de cursus serigrafie in het kader van hun
eindejaarsbeoordelingen/eindejaarsexposities van lokalen gelegen Vrij-Onderzoekstraat 15, 1070
Anderlecht van 11/06/2018 tot 18/06/2018.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2174593 (R)

Tijdelijke bezetting van het gebouw gelegen Emile Bockstaellaan 88 te 1020 Brussel door de "Ecole de
Photographie et de Techniques Visuelles Agnès Varda".- Overeenkomst.
Huurovereenkomst tussen de Stad (huurder) en het OCMW van Brussel (verhuurder), eigenaar van het
betrokken gebouw, voor de tijdelijke bezetting tot 31/08/2018, door de "Ecole de Photographie et de
Techniques Visuelles Agnès Varda", van het gebouw gelegen Emile Bockstaellaan 88 te 1020 Brussel om
haar activiteiten verder te kunnen zetten.- Maandelijkse schijven van 3.655,14 EUR.- Het globale bedrag
is als volgt samengesteld: 2.130,14 EUR huurgeld, 900,00 EUR provisie voor lasten, 625,00 EUR provisie
voor taksen en voorheffing.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2179362 (R)

"Ecole fondamentale de Haren", Parochiestraat 34 te 1130 Brussel.- Overheidsopdracht van diensten voor
een studie over de akoustiek, de audiovisuele installatie en de toneelverlichting noodzakelijk voor de
creatie van een polyvalente zaal.- Dossier nr. 0660/0257/2018 GP.-  Uitgave vastgesteld op 31.800,00
EUR btw inbegrepen.
Overheidsopdracht van geringe waarde op aanvaarde factuur, na raadpleging van 3 firma's in toepassing
van artikel 92 van de Wet van 17/06/2016 en het KB van 18/07/2017.- Uitgave van 31.800,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr. FH
08-162-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 199 van het College van 07/06/2018, in
toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2178227 (R)

"Institut des Arts et Métiers", Slachthuislaan 50 te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht van werken voor het
plaatsen van een vloerbedekking in polyurethaan en het schilderen van het atelier 75.- Dossier nr.
0660/0211/2018.
Overheidsopdracht van geringe waarde af te sluiten via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van
de Wet van 17/06/2016.- Uitgave geraamd op 27.233,20 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van
de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr. FH 08 - 162 - 2009.- Lening.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 198 van het College van 07/06/2018, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Lalieux
[106] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2179115 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 09/06/2018 van oude
documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 1.125,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2018.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 225 van het
College van 07/06/2018, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2177949 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst van een collectie van 163 oude etsen van het atelier
Hogenberg.- Uitgave : 4.000,00 EUR.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de verkoop.- Uitgave :
4.000,00 EUR.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting 2018.- Investeringsproject nr. HF10-
389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 224  van het College van 07/06/2018, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2169114 (R)

Toelage toerisme 2018 aan de vzw "La Cambre-Mode(s)Show.be" voor de "Défilé La Cambre" en de Prijs
van de Stad : 22.000,00 EUR.- Afschaffing van een nominatieve toelage aan de vzw Centrum voor Mode
en Design in Brussel (MAD).
1) Schrapping van de nominatieve toelage van 20.000,00 EUR aan de vzw Centrum voor Mode en Design
in Brussel (MAD) aangezien dat de toelage wordt uitbetaald aan de vereniging die de "Défilé La Cambre"
organiseert.- 2) Toekennen van een subsidie van 22.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de
gewone begroting 2018 aan de vzw "La Cambre-Mode(s)Show.be" voor de organisatie van het evenement
"Défilé La Cambre" en voor het overhandigen van de Prijs van de Stad ter gelegenheid van de "Défilé La
Cambre".

-----------------------------------------------------------------------
[109] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2176709 (R)

Toelagen toerisme 2018  aan 2 verenigingen : 19.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 19.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de
gewone begroting 2018 verdeeld als volgt onder de 2 volgende verenigingen :
- 4.000,00 EUR aan de vzw Amadeus & Co voor de organisatie van het evenement "Midsummer
Mozartiade 2018";
- 15.000,00 EUR aan de vzw Zig Zag als aanvullende subsidie voor de organisatie van "Couleur Café
2018".

-----------------------------------------------------------------------
[110] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2176329 (R)

Toelagen cultuur 2018 aan 7 verenigingen : 32.750,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 32.750,00 EUR op de  artikels 76210/33202 en
77210/33202 op de gewone begroting 2018 aan 7 culturele verenigingen verdeeld als volgt :
* op het artikel 76210/33202 :
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Les Riches-Claires" voor de organisatie van een kunstprestatie rond een
voetbalmatch;
- 17.000,00 EUR aan de vzw Brufête-Brufeest voor de algemene organisatie van de Zinneke Parade 2018;
* op het artikel 77210/33202 :
- 500,00 EUR aan de vzw "Arts et Culture" voor de goede werking van haar opdrachten;
- 2.250,00 EUR aan de vzw "Théâtre Royal de Toone - Centre Folklorique de l'Ilot Sacré" als aanvullende
subsidie voor haar goede werking;
- 3.000,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum De Pianofabriek voor de organisatie van de editie
2018 van het Festival "System D";
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Les Amis de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels" voor de
organisatie van het gemaskerd Bal van "La Cambre";
- 4.000,00 EUR aan de vzw Amadeus & Co voor de organisatie van het evenement "Midsummer
Mozartiade 2018".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Coomans de Brachene
[111] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2179296 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst van uitgaven minder dan
30.000,00 EUR.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016.-
Nummers van de opdrachten: 9953, 9948, 9989, 9930, 9995 et 9926.- Totale raming van 23.660,00 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.- Kennisnemen
van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 329 van het College van 07/06/2018 overeenkomstig artikel 234, § 3,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Aankoopcentrale - Sectie II - Opdrachten  van diensten - 2176963 (R)

Overheidsopdracht van diensten met het doel de restauratie, gedurende 36 maanden, van verschillende
stukken voor de dienst Archief van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(CDA/009693/BIL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Jaarlijkse uitgave van 25.000,00 EUR btw
inbegrepen, 75.000,00 EUR in totaal.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begrotingen van 2018
tot 2020.- Kennisnemen van beslissing nr. 334 van het College van 07/06/2018 overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2175630 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van dekzeilen met bedrukking voor de cel
Communicatie van het departement Organisatie (CDA/010034/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 10406/74760 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr.
336 van het College van 07/06/2018, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2178636 (R)

Jaarlijkse aanneming van schilderwerken uit te voeren in de gemeentelijke openbare en privé gebouwen
van de Stad en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene gedurende een periode
van 48 maanden.- Principe.- Bestek nr.  0602/0670/2017.
Samengevoegde opdracht van werken via openbare procedure met Belgische bekendmaking -
bestek/cahier spécial des charges nr. 0602/0670/2017.- Uitgave van 6.713.080,00 EUR btw inbegrepen,
voor perceel 1 : 6.108.080,00 EUR btw inbegrepen - perceel 2 : 605.000,00 EUR btw inbegrepen,
verdeling : 5.503.080,00 EUR btw inbegrepen ten laste van de eigen begroting van de Stad en 605.000,00
EUR btw inbegrepen ten laste van de begroting van de Politiezone en 605.000,00 EUR btw inbegrepen ten
laste van de begroting van de Stad (lot 2).- Diverse artikels van de gewone en buitengewone begroting
2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 (onder voorbehoud van inschrijving van de geschikte kredieten en
goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde overheden).- Geen enkele bestelling zal in het kader
van deze opdracht gebeuren zonder goedkeuring van de toezichthoudende overheid op de betrokken
begroting.- Thesaurie en leningen.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2179240 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de slopingswerken van de oprit Antwerpsesteenweg,
150 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. 0660/0288/2017/MBS.- Werf/Goed 160169.- Onderhoud
160170.- Investeringsproject CC06-18-2014.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016 - bestek nr. 0660/0288/2017/MBS.- Consultatie van 2 ondernemers.- Uitgave van
43.400,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone begroting van 2018.-
Investeringsproject nr. CC06-18-2014 - Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
400 van het College van 07/06/2018, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2177799 (R)

Vzw "Tapis de Fleurs de Bruxelles".- Toelage : 3.400,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 3.400,00 EUR aan de vzw "Tapis de Fleurs de Bruxelles".-
Artikel 93066/33202 van de gewone begroting van 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[117] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2177594 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp werkzaamheden van aansluitingen aan het
voedingsnetwerk.- Wijkcontract Bloemenhof.- Complex Lodentoren.- Dossier nr. 0660/N003/2018.-
Werf/Goed : 160074.- Onderhoud : 160075.
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 15.950,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
73508/72360 van de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr. FH08-59-2014.- Lening :
artikel 73508/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 398 van het College van 07/06/2018, in
toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Zian

[118] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2179494 (R)
TV/2018/80/EV.- "Festival Couleur Café 2018".- Partnerschapsovereenkomst met de vzw Zig Zag,
organisator van het festival.
Overeenkomst nr. TV/2018/80/EV aangaande het partnerschap, in het kader van de organisatie van editie
2018 van het "Festival Couleur Café", tussen de Stad en de vzw Zig Zag, die instaat voor de organisatie
van dit festival.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Barzin

[119] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2178421 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bockstael - Operatie 3.8 - « Pocket Parks L50 (4) ».- Opdracht voor aanneming
van werken in 2 percelen via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
voor de aanleg van de Pocket Parks « Het Valleitje » en « De Halte ».- Principe.
Afzien van de toekenning van de opdracht voor aanneming van werken via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking (CAR/17/PN/146). - Principe van toewijzing van een opdracht voor
aanneming van werken met als voorwerp de aanleg van de Pocket Parks « Het Valleitje » en « De Halte »
in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael, op het territorium van de Stad Brussel, in
toepassing van artikels 35, 6° en 41 van de wet van 17 juni 2016. - Bijzonder lastenboek n°
CAR/18/PN/173. - Uitgave geraamd op 604.200,00 EUR (buiten BTW). - Financiering door een toelage
(75,5%)(artikel 93022/66552) en door een lening (artikel 93022/96151) van de buitengewone begroting
van 2018.

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

[120] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2180035 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het publiceren van de mondelinge en schriftelijke vragen van de Gemeenteraadsleden
op de website van de Stad.

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

- 2180023 (R)
Vraag van dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het gebrek aan tweetaligheid van het Brussels Food Truck Festival.

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

- 2179979 (R)
Vraag van dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het gebruik van scanwagens voor parkeerboetes.

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

- 2180158 (R)
Vraag van dhr. MAINGAIN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de invoering van de blauwe zone in de wijk van de Vuurkruisenlaan te Laken.

-----------------------------------------------------------------------
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[124] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2180051 (R)
Vraag van mevr. PERSOONS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de planning voor de heraanleg van de Grootsermentstraat / stuk Leon Lepagestraat
(wijkcontract Bloemenhof).

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

- 2180044 (R)
Vraag van mevr. PERSOONS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de renovatie van de lokalen onder de Jonction in het kader van het Wijkcontract
Jonction nu Recyclart naar Molenbeek verhuist.

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