
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 20 maart 2023 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Burgerinterpellatie
[1] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2514634 (R)

Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevr. Faouzia AZIZEN en dhr.
Hassane MEZIANI, in naam van de huurders van de Vastgoedregie.
Interpellatie betreffende de energiepremie voor de huurders van de Vastgoedregie.

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

[2] Secretaris - Juridische directie -  - 2515510 (R)
SJ.- 50994/A.- Bewakingscamera’s.- Brucity.
Verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van bewakingscamera’s op het gebouw van
Brucity, gelegen Hallenstraat 4 te 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Secretaris - Juridische directie -  - 2516876 (R)

JD.- 51101/LC.- Overeenkomst gebruik overheidsopdracht van de Stad.- Bewaking.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het gebruikmaken
van de overheidsopdracht van de Stad voor bewaking.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2514904 (R)

Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.- Rekening 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2022.- Batig saldo : 48.523,48 EUR.

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

[5] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2507529 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de verdeling,
gedurende 12 maanden, van gevarieerde communicatiedragers (AFA/012814/CIA).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012814/CIA.- Uitgave over 12
maanden van 84.700,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 78.650,00 EUR voor perceel 1 en 6.050,00
EUR voor perceel 2, of 169.400,00 EUR in totaal vermits de opdracht een maal verlengbaar is met 12
maanden.- Diverse artikels met economische codes 12306 en 12201 van de gewone begrotingen van 2023
en 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting
2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen
van beslissing nr. 255 van het College van 09/03/2023 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2514282 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de ondersteuning en animatie, gedurende de jaren 2023 tot
2025, van schoolprojecten in het kader van het project "Mijn School, Mijn Energie" (AFA/012816/DDR).-
Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave, exclusief btw (prestaties niet onderworpen aan btw conform artikel 44 van het btw-
wetboek), van 29.871,33 EUR in vergelijking met de raming van de opdracht, waardoor het bedrag van de
opdracht op 62.929,18 EUR komt.- Verscheidene artikels met economische code 12204 van de gewone
begrotingen van 2023 tot 2025 (onder voorbehoud, voor wat betreft de begrotingen van 2024 en 2025, van
de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid) - Kennisnemen van de bijkomende uitgave
aangenomen door het College tijdens de zitting van 09/03/2023 (beslissing nr. 259) overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2513188 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24 maanden, van
ecologische verven, vernissen en houtbeschermingsmiddelen (AFA/012829/PAD).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012829/PAD.- Uitgave van
150.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische codes 12402, 12448 en
12502 van de gewone begrotingen van 2023 tot 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen van 2024 en 2025 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 258 van het
College van 09/03/2023 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2511850 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van gegraveerde houten medailles (AFA/012838/CIA).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012838/CIA.- Uitgave over 12
maanden van 50.000,00 EUR inclusief 21% btw of 150.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Artikel 76410/12316 van de gewone begrotingen van 2023 tot 2024
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting van 2024
door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van
beslissing nr. 28 van het College van 09/03/2023 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

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

[9] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2517318 (R)
"Sesame".- Medisch specialist in de psychiatrie.- Specifieke stageovereenkomst tussen de Stad Brussel en
het UVC Brugmann.
Voorwaarden van de specifieke stageovereenkomst tussen de Stad Brussel en het UVC Brugmann.

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

[10] Secretaris - Strategie & Digitale transformatie -  - 2516576 (R)
Smart City Strategie.
Strategische nota Smart City.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Secretaris - Strategie & Digitale transformatie -  - 2514567 (R)
Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe aankopen inzake informatica in 2023.
1) Principe om de vzw "i-CITY" te belasten met het verwezenlijken van overheidsopdrachten, met respect
voor de reglementering van overheidsopdrachten, in toepassing van de beheersovereenkomst geldende van
01/01/2020 tot 31/12/2025, aangenomen door de Gemeenteraad van 25/05/2020 waarin de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de uitvoering van de door de Stad aan "i-CITY"
toevertrouwde opdrachten en taken worden vastgesteld.- 2) Principe dat de niet vervallen
overheidsopdrachten afgesloten door de vzw "GIAL/i-CITY" tijdens de voorgaande dienstjaren tot 2023
behouden blijven.- 3) Principe dat de door de vzw "i-CITY" af te sluiten overheidsopdrachten tijdens het
dienstjaar 2023 behouden worden voor de volgende jaren (onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten op de buitengewone begroting van de desbetreffende jaren en de toekenning van de
Gemeenteraad en de goedkeuring door het administratief toezicht van de begrotingen en
begrotingswijzigingen).- 4) Principe dat de mededeling aan het College van de door de vzw "i-CITY"
toegekende opdrachten zal gebeuren op het ogenblik van de budgettaire  vastleggingen.- 5) Kennis nemen
dat, met de verhuizing naar Brucity, diverse projecten van de programma’s voor de functionele modules 2,
4, 5 en 6 opgeleverd werden en dat de in 2021 en 2022 vastgelegde budgetten voldoende waren om deze
programma's in 2023 voort te zetten en af te ronden.- 6) Principe van de voortzetting van de implementatie
van de eerste functionele modules die de eerste digitale interacties aan de burgers bieden.- Geraamde
kosten op 1.400.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760  van de buitengewone begroting voor
2023.- 7) Principe van de uitvoering van de derde groep functionele modules voor het beheer van de
documenten van de burgers, die deel uitmaakt van het digitaliseringsprogramma van de stad.- Geraamde
kosten op 2.899.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 van de buitengewone begroting voor
2023.- 8) Principe van voortzetting van de functionele en technische analyses om het aantal producten dat
via het burgerportaal digitaal kan worden aangevraagd, te verhogen (Transversaal project 1). Geraamde
kosten op 5.555.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 van de buitengewone begroting voor
2023.- 9) Principe van de voortzetting van het programma "Master Data Management" (Transversaal
Project 2). Geraamde kosten op 1.350.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 van de
buitengewone begroting voor 2023.- 10) Principe van een beroep op externe diensten en aanvullende
licenties om het informatiebeveiligingsprogramma van de stad voort te zetten (Transversaal project 3).-
Geraamde uitgaven op 1.868.450,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 van de buitengewone
begroting voor 2023.- 11) Principe van de verdere ontwikkeling van de IT-infrastructuur van de Stad
Brussel (Transversaal project 4).- Geraamde kosten op 3.564.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 van de buitengewone begroting voor 2023.- 12) Principe van verbetering van de
dienstverlening aan de burgers en de veiligheid van het Brucitygebouw (Transversaal Project 5).-
Geraamde kosten op 2.693.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 van de buitengewone
begroting voor 2023.- 13) Principe van specifieke projecten voor het Openbaar Onderwijs met het oog op
het onderhoud en de modernisering van het IT-park en oplossingen.- Geraamde kosten op 1.400.050,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 van de buitengewone begroting voor 2023.- 14) Principe om
computers type PC, laptop, MAC aan te kopen.- Geraamde kosten op 1.663.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 13901 /74253 van de buitengewone begroting 2023.- 15) Principe om te voorzien in de aankoop
van tablets en hun accessoires.- Geraamde uitgave op 130.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901
/74253 van de buitengewone begroting 2023.- 16) Principe om te voorzien in de aankoop van schermen.-
Geraamde uitgave op 148.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 van de buitengewone
begroting 2023.- 17) Principe van de aankoop van printers, scanners en noodzakelijke licenties.-
Geraamde uitgave op 40.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 van de buitengewone
begroting 2023.- 18) Principe van de aanschaffing van smartphones en GSM.- Geraamde uitgave op
311.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 de buitengewone begroting 2023.- 19) Principe
om hoofzakelijk voor het openbaar onderwijs interactieve Whiteboards, interactieve TV’s (TVI),
schermen voor visioconferenties , multimedia projectoren en hun accessoires aan te kopen.- Geraamde
uitgave op 489.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 van de buitengewone begroting 2023.-
20) Principe van de aanschaffing van materiaal van het RFID-type.- Geraamde uitgave op 119.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 van de buitengewone begroting 2023.- 21) Principe van de
installatie van bekabeling en toegang tot WIFI.- Geraamde uitgave op 3.400.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 13901/72460 van de buitengewone begroting 2023.- 22) Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -

2507929 (R)
Toelage 2023 aan de vzw "Vereniging van handelaren en eigenaren van de Houba-de Strooperlaan en
omgeving".- Bedrag : 7.500,00 EUR.
Toelage van 7.500,00 EUR aan vzw "Vereniging van handelaren en eigenaren van Houba-de Strooperlaan
en omgeving" voor de organisatie van braderijen/rommelmarkten in juni en oktober 2023.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[13] Burgerzaken - Burgerlijke stand - Burgerlijke Stand - 2476669 (R)

Modelbegrafenisconcessieovereenkomsten.
Goedkeuring modelbegrafenisconcessieovereenkomsten en delegatie ten gunste van het College van
Burgemeester en Schepenen inzake de verlening en verlenging van concessies.

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

[14] Openbare en groene ruimten -  - Groene ruimten - 2513711 (R)
Vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark".- Overeenkomst.- Aanhangsel nr. 8.
Aanhangsel nr. 8 bij de overeenkomst van 23/03/1993 tussen de Stad en de vzw "Boerderij van het
Maximiliaanpark", waardoor het bedrag van de jaarlijkse toelage wordt verhoogd tot 350.000,00 EUR.-
Artikel 76605/332/02 van de gewone begroting 2023.

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

[15] Stadsontwikkeling - Directie vergunningen en stedenbouwkundige inlichtingen - Stedenbouwkundige- &
Milieuvergunningen - 2513540 (R)
Opmerkingen over het ontwerp van wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
(GSV).
1) Opmerkingen over het ontwerp van wijziging van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening
(GSV), opgenomen in het bijgevoegde document.- 2) Het College van Burgemeester en Schepenen
belasten met het overmaken van deze opmerkingen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Planning - 2514986 (R)

BBP Maalbeek nr. 05-01 - Stopzetting van de procedure.
Stopzetting van de procedure voor de uitwerking van het BBP "Maelbeek" nr. 05-01.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Topografie - 2514838 (R)

Rooilijnplan Klesperstraat, Populierendreef en Machinistenweg, en verplaatsing van buurtweg nr. 35
genaamd Stelplaatsweg en creatie van een openbare doorgang op privé domein - Plan nr. 7577.-
Voorlopige aanneming.
1) Rooilijnplan nr. 7577.- 2) Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de wettelijke
formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Stadsontwikkeling - Mobiliteit et Stadsaanleg -  - 2516826 (R)

Overheidsopdracht voor de volledige en algemene opdracht van projectauteur voor de herinrichting van de
Nieuwe Graanmarkt.- Dossier 0602/V002/2023.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016.-
Bestek nr. 0602/V002/2023.- Uitgave geraamd op 600.000,00 EUR btw inbegrepen voor de
dienstopdracht en 30.000,00 EUR btw inbegrepen voor de vergoeding van de voorstudie van de
geselecteerde inschrijvers.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van 2023 (project nr.
AP06-3-2023).- Lening : artikel 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Stadsontwikkeling - Mobiliteit et Stadsaanleg -  - 2516614 (R)

Overheidsopdracht voor volledige ontwerpersopdracht betreffende het creëren van een grafische en
ludieke identiteit voor de herinrichting van een deel van de Molenbeekstraat en het Waterplein (hoek van
de Molenbeekstraat met de Drootbeekstraat) op het grondgebied van de Stad Brussel in het kader van het
schoolcontract Drootbeek.- Dossier 0602/V001/2023.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016.-
Bestek nr. 0602/V001/2023.- Uitgave geraamd op 252.890,00 EUR btw inbegrepen voor de
dienstopdracht en 15.000,00 EUR btw inbegrepen  voor de vergoeding van de voorstudie van de
geselecteerde inschrijvers.- Artikel 93022/73160 van de buitengewone begroting van 2023 op basis van
een transfert van project nr. PA22-12-2019 en projet nr. AP22-11-2022 tot project nr. PA22-10-2022.-
Lening : artikel 93022/96151.- Toelage : artikel 93022/66552.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Openbaar patrimonium -  - Directie administratie - 2510877 (R)
Dossier nr. OPP/2022/033.- Overheidsopdracht voor de diensten met als voorwerp het ontwerp, de
realisatie en de installatie van sculpturen/designstadsmeubilair, dragers voor uitzenden en behuizen van
het audiosysteem van een participatief geluidskunstwerk, Fontainasplein te 1000 Brussel.- Overeenkomst
“Speaking Mirror” met de kunstenaar Jeroen UYTTENDAELE.
Overeenkomst “Speaking Mirror” waarin de respectieve verbintenissen en verantwoordelijkheden van de
Stad en de kunstenaar Jeroen UYTTENDAELE zijn vastgelegd, met betrekking tot het ontwerp, de
realisatie en de installatie van een sculptuur/designstadsmeubilair, drager voor uitzenden en behuizen van
het audiosysteem van een participatief geluidskunstwerk, Fontainasplein te 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Openbaar patrimonium -  - Directie administratie - 2510513 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het ontwerp, de productie en de installatie van een
artistieke interventie, Lumumbasquare te 1050 Brussel (OPP/2022/032).- Overeenkomst “Les Isolés” met
de kunstenaar Nelson LOUIS.
Overeenkomst "Les Isolés" waarin de verplichtingen van de kunstenaar Nelson LOUIS en de Stad, voor
het ontwerp, de uitvoering en de installatie van een artistieke interventie op de Lumumbasquare in 1050
Brussel zijn vastgelegd, artistieke interventie die kadert in de wens van de Stad om de openbare ruimte te
dekoloniseren.

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

[22] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2516629 (R)
Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 26.000,00 EUR.
Specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 26.000,00 EUR aan de volgende verenigingen en verdeeld
als volgt:
1) 1.000,00 EUR aan de vzw "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles" voor de
organisatie van de rommelmarkt en het jaarlijkse GAQ-feest;
2) 2.000,00 EUR aan de vzw "La Chapelle des Minimes" voor de organisatie van cantateconcerten van JS
Bach;
3) 1.000,00 EUR aan de vzw "RomÉtoile" voor de organisatie van het Martisor-feest in Vismet;
4) 750,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Bloemen of fleurs" voor de organisatie van het buurtfeest
"Bloemen van bloemen",
5) 6.000,00 EUR aan de vzw "VKRS" voor de organisatie van het 5-jarig bestaan van het VKRS Festival;
6) 250,00 EUR aan de vzw "Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra" voor de
organisatie van de 2e editie van de "Organ Walk";
7) 15.000,00 EUR aan de vzw "Atomium" voor de realisatie van de tentoonstelling "Brussels Queer
Graphics".- Artikel 76210/33202 van de gewoon begroting van 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2513323 (R)

Toerisme en Burgemeester.- Specifieke toelagen.- Vzw "FIDALIAN" : 50.000,00 EUR.
Specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 50.000,00 EUR aan de vzw «FIDALIAN» voor de
organisatie van de tentoonstelling van "Le Chat" in het Koninklijk Park, verdeeld als volgt:
- 25.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2023;
- 25.000,00 EUR op het artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2513232 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Alma del Tango" : 5.000,00 EUR.
Specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw "Alma del Tango" voor het «Brussels
Tango Festival 2023».- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2515946 (R)

Toerisme.- Werkingstoelage.- Vzw "Arkadia" : 15.000,00 EUR.
Werkingstoelage voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan de vzw «Arkadia».- Artikel 56110/33202 van
de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2515969 (R)

Cultuur.- Werkingstoelage.- Vzw "No Way Back" : 7.500,00 EUR.
Werkingstoelage voor een bedrag van 7.500,00 EUR aan de vzw «No Way Back».- Artikel 77210/33202
van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
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[27] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2513234 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Alma del Tango" : 4.000,00 EUR.
Specifieke toelage voor een bedrag van 4.000,00 EUR aan de vzw «Alma del Tango» voor de «Brussels
Tango Festival 2023».- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele

[28] Secretaris - Externe communicatie & Burgerparticipatie - Gelijkheid van kansen - 2513667 (R)
Actieplan tegen racisme & antisemitisme
Actieplan tegen racisme & antisemitisme.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Secretaris - Externe communicatie & Burgerparticipatie - Gelijkheid van kansen - 2507226 (R)

Vzw "Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis".- Subsidie : 15.000,00 EUR.
Toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw "Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis".- Artikel
84201/33202 van de gewone begroting 2023 (Eng: 23/016334).

-----------------------------------------------------------------------
[30] Vastgoedregie & Economische zaken - Dienst klienteel - Beheer huuronderhoud - 2496068 (R)

Overheidspdracht voor diensten met als voorwerp het onderhoud van individuele ketels (RF20/PO/856).-
Niet gunning en einde van de opdracht.
Niet gunnen en stopzetten van de opdracht voor diensten met als voorwerp het onderhoud van individuele
ketels volgens het bestek nr. RF20/PO/856.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Vastgoedregie & Economische zaken - Valorisatie patrimonium -  - 2507303 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de schoonmaak gedurende 36 maanden van de lokalen
van het Koninklijk Circus (RF/22/PO/930).- Principe.
Openbare procedure in toepassing van artikel 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. RF/22/PO/930 en
aankondiging van de opdracht.- Uitgave van 300.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Artikel 614-01 van
de bedrijfsbegroting 2023 van de Vastgoedregie.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Openbaar patrimonium -  - Directie administratie - 2514024 (R)

Dossier nr. OPP/2023/074.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de benoeming van een
landmeter voor het project Bockstael 122, Emile Bockstaelaan 120, 1020 Brussel.
Opdracht via 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 6.673,15 EUR
btw inbegrepen.- Artikel nr. 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2023.- Werf nr. 211545.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70003/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 241 van het College van 09/03/2023, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[33] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516124 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de plafonnering van de huurindexatie van de Vastgoedregie.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2517139 (R)

Vraag van mevr. LOULAJI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de genomen maatregelen om te zorgen voor voldoende onderwijzend personeel in de
scholen van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2517148 (R)

Vraag van mevr. LOULAJI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de voortgang van het voor dit jaar geplande Mutsaard-project in Laken (kleuterschool,
lagere school en middelbare school).

-----------------------------------------------------------------------
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[36] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2517219 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de eventuele deelname van de Stad Brussel aan "Maai Mei Niet".

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