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VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[1] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financiën -  - 2383855 (R)

Begroting 2021 van de Grondregie.
Algemene uiteenzetting.- Aannemen van de begroting 2021 van de Grondregie en de bijhorende bijlagen.

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

[2] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2382268 (R)
Begroting 2021 van de Stad.
Bespreking van de begroting van het dienstjaar 2021 en bijlagen :
- Verslag over de begroting;
- Bespreking van de begroting per functie;
- Bespreking van de begroting per economische groep;
- Bespreking van de bijlagen met detail per artikel (gewone en buitengewone begroting);
- Bespreking van de samenvattende tabellen;
- Bespreking van het meerjarenplan der investeringen (buitengewone begroting) en zijn
financieringswijzen;
- Bespreking van de lijst der overdrachten (subsidies);
- Bespreking van de evolutie van de gemeentelijke investeringsschuld;
- Bespreking van het gewone en het buitengewone reservefonds;
- Bespreking van de boeking van de provisies voor risico's en kosten;
- Bespreking van de overbrenging van de begroting 2021 op basis van de EBS boekhouding.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2387210 (R)

Opzetten van een Vaccinatiecentrum in de strijd tegen het coronavirus gelegen te Paleis 1 van het
Tentoonstellingspark van Brussel.- Waarborg van de Stad Brussel voor een aan te gane lening op korte
termijn door de vzw Brussels Expo.
Principe van de borgstelling van de Stad Brussel ten gunste van de vzw Brussels Expo voor een lening op
korte termijn voor een bedrag van 4.5000.000,00 EUR terug te betalen over een periode van 2 maanden in
het kader van het opzetten van het vaccinatiecentrum in de strijd tegen het coronavirus gelegen te Paleis 1
van het Tentoonstellingspark van Brussel, in afwachting van het behalen van de subsidie voor de
financiering.

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