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Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2349378

(R)
Heilige Engelen Kerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2021 van de Heilige Engelen Kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2349186

(R)
Heilige Engelen Kerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 12.497,20 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2349219

(R)
Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk.- Rekening 2019.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2019.- Batig saldo : 52,75 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2348536

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Rekening 2019.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2019.- Batig saldo : 19.298,57 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2349269

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 122.777,34 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2348661 (R)

Deelname van de Stad aan de “Autoloze zondag” op 20/09/2020.- Reglement van inwendig bestuur.
Goedkeuren van het akkoord van 04/03/2020 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 20/09/2020 alsmede over het algemeen karakter voor de afwijkingen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[7] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2346237 (R)

Agenda 21.- Evaluatieverslag 2019.
Kennisnemen van het evaluatieverslag 2019 van de Agenda 21.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2347424 (R)

Tijdelijke terbeschikkingstelling aan de Stad van een perceel grond gelegen in de Claessensstraat door de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (G.O.M.B. -
citydev.brussels).- Overeenkomst.
De voorwaarden van de overeenkomst waarin de partnerschapsregeling tussen citydev.brussels en de stad
Brussel voor een periode van 2 jaar wordt vastgelegd, goedkeuren.

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

[9] Personeel - Human ressources -  - 2349376 (R)
Interne Communicatie.- Jaarrapport HR 2019.
Kennis nemen van het Jaarrapport HR 2019.

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

[10] Organisatie - Methoden - Methoden - 2349646 (R)
Aansluiting bij de Aankoopcentrale van de GSOB met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de
software Strat & Gov.
Overeenkomst van aansluiting van de stad Brussel bij de aankoopcentrale tussen de Stad Brussel en de
Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de
software Strat & Gov.

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

[11] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2349273 (R)
"Laeken Découverte" vzw.- Toelage : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.000,00 EUR aan vzw  "Laeken Découverte", voor begeleide bezoeken
en de promotie van het patrimonium van de groene zones te Laken.- Artikel 76605/332/02 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2344169 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen via raamovereenkomst over 24 maanden met als voorwerp de aankoop
naar gelang de noden van hoogstammige bomen voor de groene ruimten van de Stad Brussel.-
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Dossier nr.
TV/2020/06/EV.
Raamovereenkomst over 24 maanden via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking in toepassing van artikels 35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
TV/2020/06/EV.- Uitgave van 160.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 76605/721/60 van de
buitengewone begroting van 2020.- Werf : 179616.- Onderhoud : 179617.- Lening.

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

[13] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2349334 (R)
Clovislaan.- Overheidsopdracht van werken met als voorwerp met inrichting van wegenis clovislaan
keizer karelstraat en grevelingenstraat.- Dossier 0602/V008/2020.
Overheidsopdracht via een open procedure, met als doel de herinrichting van de Clovislaan, Keizer
Karelstraat en Grevelingenstraat, in toepassing van de artikels 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 -
bestek/cahier spécial des charges nr 0602/V008/2020.- Geraamde uitgave van 3.040.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Verzekering "alle werfrisico's" voor een bedrag van 5.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
42106/73160 van de buitengewone begroting 2020 (project nr. AP06-15-2019 op basis van een transfert
van 388.407,38 EUR van project nr. GBC06-79-2018.- Lening : artikel 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[14] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2349242 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Operatie 6.00 - Oproep tot burgerinitiatieven “Made in Marollen”
2de editie.- Toekenning van  toelagen.
Toekenning van een totale subsidie van 73.044,70 EUR aan de 11 laureaten van de oproep tot
burgerinitiatieven «Made in Marollen» 2de editie van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen, verdeeld
als volgt:
• HIDALGO Bernado : 7.705,00 EUR,
• vzw Comité de la Samaritaine : 8.000,00 EUR,
• vzw 1000Bxl en Transition : 800,00 EUR
• vzw Foyer des Jeunes des Marolles : 8.000,00 EUR,
• vzw Habitat et Rénovation : 2.425,00 EUR,
• vzw Art for Good : 7.714,70 EUR,
• vzw Collectif Atta : 8.000,00 EUR,
• vzw Espace Populaire d’Éducation et d’Expression : 8.000,00 EUR,
• vzw Mus-e Belgium : 7.400,00 EUR,
• vzw Le 88 - Maison de jeunes : 7.000,00 EUR,
• vzw Unité scoute des Marolles : 8.000,00 EUR.
Artikels 93022/33101 en 93022/33202 van de gewone begroting 2020.

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

[15] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2348982 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Bva Laetitia Van Hove.- Bedrag : 9.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage t.a.v. de bva Laetitia Van Hove voor een bedrag van 9.500,00 EUR
voor het project "BXLOVEMUSIC".- Artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2020.-
Samenwerkingsovereenkomst  tussen de Five Oh structuur en de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2349653 (R)

Cultuur.- Werkingstoelage.- Vzw "Ordre du Faro" : 1.150,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 1.150,00 EUR aan de vzw "Ordre du Faro".- Artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2020.

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

[17] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Organisatie Grondregie -  - 2348538 (R)
Rekening 2019 van de Grondregie van de Stadseigendommen.
De rekening 2019 en zijn bijlagen aannemen.- De balans van 2019 aannemen.- De resultatenrekening van
2019 aannemen.

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