
 

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

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Verkiezing van een Schepen
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2259332 (R)
Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen.- Verkiezing van een nieuwe schepen.
Verkiezing van een schepen, ter vervanging van dhr. Mohamed OURIAGHLI, ontslagnemend.-
Eedaflegging.

-----------------------------------------------------------------------
Bespreking van de Rekeningen 2018

[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2257458
(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (artikel 112 TER).
Beraadslaging nr. 32 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 05/06/2019 waarbij de rekening van
het OCMW van het dienstjaar 2018 aangenomen wordt.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Organisatie Grondregie -  - 2257362 (R)

Rekening 2018 van de Grondregie van de Stadseigendommen.
Rekening 2018 van de Grondregie van de Stadseigendommen.
Aannemen van :
- de rekening 2018 en zijn bijlagen;
- de Balans 2018;
- de resultatenrekening 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2254305 (R)

Rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2018.
Voorlopige vastlegging van de rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2018 :
- verslag over de jaarlijkse rekening;
- rekening per economische groep;
- rekening per functie;
- algemene boekhouding (balans/resultatenrekening/balans der algemene rekening/bijlage);
- begrotingsrekening;
- samenvattingen;
- begrotingswijzigingen : feuilleton nr. 99/2018.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Burgemeester
[5] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2254182 (R)

Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie.- Nominatieve toelage.- Bedrag :
25.000,00 EUR.- Lijst van de overdrachten gestemd samen met de gewone begroting 2019 door de
Gemeenteraad op 11/03/2019.- Wijziging begrotingsartikel.
Nominatieve toelage toegekend aan de Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie
voor het Partnerschap tussen de "Cinéma Palace" en de Buurthuizen.- Wijziging van het begrotingsartikel
waarop deze toelage toegekend wordt.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019 wordt
gewijzigd naar artikel 76201/43501.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2259184 (R)

Vzw "Pro Belgica".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw Pro Belgica voor de werkingskosten van 2018
en 2019.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2255651 (R)

Vzw Ludiris.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Ludiris voor de organisatie van het Brussels
Games Festival 2019.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2254057 (R)

Vzw Teroubi.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Teroubi voor de organisatie van het "Festival
Afrique en Couleurs" van 13 en 14/04/2019 in het Ossegempark.- Artikel 76201/33202 van de gewone
begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2255584 (R)

Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie.- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke
buurtanimatie" voor het Partnerschap tussen BOZAR en de Buurthuizen.- Artikel 76201/43501 van de
gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2254024 (R)

Vzw "Le 3e Oeil".- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw "Le 3e Oeil" voor het Gala "Battle of
Champions" van 30/04/2019 in Brussels Expo.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2251699 (R)

Wijziging aan het Algemeen Politiereglement - artikel 90bis.- Autoloze Dag.
In het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel en de gemeente Elsene toevoegen een hoofdstuk
IVbis en een artikel 90bis luidt als volgt :
“hoofdstuk IVbis : Autoluwe Dag.- Artikel 90bis : Behoudens toelating is het autoverkeer verboden
gedurende een “autoluwe dag”.- Onder autoverkeer wordt verstaan het verkeer met motorvoertuigen in de
zin van het artikel 2.16 van het Koninklijk Besluit van 01/12/1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer.- Datum en modaliteiten worden vastgelegd in een tijdelijke Politieverordening
naar aanleiding van een autoluwe dag.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2257844 (R)

SJ 40.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Bijvoegsel 3.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
de vzw Dokters van de Wereld tot 31/08/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2257847 (R)
SJ 40.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Bijvoegsel 3.
Bijvoegsel dat de 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, tot
31/08/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2257446

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 27.094,19 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2257431

(R)
Heilige-Klarakerk te Jette.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 11.943,85 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2259037

(R)
Sint-Bernardus kerk te Sint-Gillis.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 5.619,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2246606 (R)
Addendum nr. 1 betreffende de overeenkomst met betrekking tot de uitbating van het uithangbord “LED
DOCKS” geïnstalleerd op de gevel van het Docks Bruxsel-complex, Werkhuizenkaai 163.
Aannemen van het addendum nr. 1 betreffende de overeenkomst met betrekking tot de uitbating van het
uithangbord “LED DOCKS” geïnstalleerd op de gevel van het Docks Bruxsel-complex, Werkhuizenkaai
163.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2256317 (R)

Financiering van de hospitalen die deel uitmaken van de IRIS-groep - UVC Brugmann en UKZKF.-
Hoofdelijke borgstelling 2019 voor de nodige lange termijnkredieten met een looptijd van 3, 5, 10, 20 en
30 jaar.- Overeenkomsten tussen de Stad en de bank Belfius.
1) Principe van de hoofdelijke borgstelling voor de lange termijnkredieten op 5, 10, 20 en 30 jaar voor het
hospitaal UVC Brugmann dat deel uitmaakt van de IRIS-groep - Jaar 2019 voor een bedrag van
17.548.000,00 EUR.- Overeenkomst van borgstelling tussen de Stad en Belfius bank NV.- 2) Principe van
de hoofdelijke borgstelling voor de lange termijnkredieten op 3, 5 en 30 jaar voor het hospitaal UKZKF
dat deel uitmaakt van de IRIS-groep.- Jaar 2019 voor een bedrag van 19.900.000,00 EUR.- Overeenkomst
van borgstelling tussen de Stad en de bank Belfius.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2253631 (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 2019 tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.-
Overeenkomst 2019 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
1987203/46548 (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 1987203/43501.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2258888 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de volledige opdracht van projectontwerper voor het
nieuw centrum van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/088.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016 -
Selectieleidraad nr. OPP/2019/0088/TR.- Uitgave geraamd op 13.500.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Vergoeding van de voorstudies van de geselecteerde inschrijvers.- Uitgave geraamd op 200.000,00 EUR
btw inbegrepen (50.000,00 EUR btw inbegrepen per uitkeringsgerechtigde inschrijvers).- Artikel
33066/72360 van de buitengewone begroting van 2020, onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten op de begroting van 2020.- Project nr. YM06-3-2017.- Lening : artikel 33066/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[21] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2255278 (R)

Agenda 21.- Evaluatieverslag 2018.
Kennisnemen van het evaluatieverslag 2018 van de Agenda 21.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2255927 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24 maanden, van
sportmateriaal (CDA/010705/NVR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010705/NVR.- Uitgave over 24
maanden van 174.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451
van de buitengewone begrotingen van 2019 tot 2021 voor de aankoop van uitrustingsmateriaal, en
verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2019 tot 2021 voor de
aankoop van klein materiaal.- Lening voor de aankoop van artikelen op de buitengewone begroting.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 149 van het College van 20/06/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Aankoopcentrale - Sectie II - Opdrachten  van diensten - 2258827 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de digitalisering en de indexering, gedurende
24 maanden, van de interne nota's aan de departementshoofden (1902-1994) en de dienstorders (1873-
1994) van de Stad Brussel voor de dienst Archief van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en
Sport.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek nr. CDA/010658/BEN.- Uitgave over 24
maanden van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74451 van de buitengewone begrotingen
van 2019 tot 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 137 van het College van 20/06/2019,
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2256117 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering en plaatsing van beddengoed
voor verschillende instellingen van de Cel kinderdagverblijven - Het Jonge Kind van het departement
Demografie (CDA/010713/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010713/DSP.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21 % btw.- Artikel 84447/74451 van de buitengewone begroting van 2019
(onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 164 van het College van 20/06/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2240748 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van vuilniswagens voor de cel Openbare
Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven vuilniswagens
(CDA/010541/PTL).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/010541/PTL.- Uitgave van 340.000,00 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 vuilniswagens.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2245485 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van vrachtwagens met kiepbak voor de cel
Logistiek van het departement Wegeniswerken (CDA/010615/PTL).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010615/PTL.- Uitgave
van 200.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13605/74353 van de buitengewone begroting van 2019
(onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[27] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2244040 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen met enkelvoudige
cabine en uitgerust met een kiepbak en een kraan met grijper voor de cel Werken van het departement
Wegeniswerken (CDA/010594/PTL).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010594/PTL.- Uitgave
van 250.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 42105/74353 van de buitengewone begroting van 2019
(onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2257603 (R)

Sport 20019.- Werkingstoelage aan  14 sportverenigingen.- Totaal bedrag : 84.250,00 EUR.
Toekennen van werkingssubsidies voor een totaal bedrag van 84.250,00 EUR aan 14 sportverenigingen :
- 250,00 EUR aan de vzw "Club n° 1";
- 500,00 EURaan de vzw Volpe Brussels Boxing Club;
- 500,00 EUR aan de vzw "Great Garlic";
- 500,00 EUR aan de vzwl "C.S. Royal Entente ACB";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Block Five BXL";
- 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Taekwondo.JDM.club";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Atletico BXL";
- 4.000,00 EUR aan de vzw "Royal Sport Nautique de Bruxelles";
- 7.500,00 EUR aan de vzw "Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels";
- 8.000,00 EUR aan de vzw Koninklijke Sporting F.C. Haren" (K.Sp.F.C. Haren);
- 9.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude";
- 10.000,00 EUR aan de vzw "Black Star Football Club";
- 20.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportif Brussels City";
- 20.000,00 EUR aan de vzw "Royal IV Brussels".
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2255801 (R)

Toelage sport 2019.- Vzw "Le Troisième Oeil".- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 5.000,00 EUR aan de vzw "Le Troisième Oeil" voor de organisatie van
de caritatieve gala "Battle of Champion - Fight for Equality".- Artikel 76410/33202 van de gewone
begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2254084 (R)

Nieuwe gemeentelijke premies.- Reglementen.- Buitengewoon budget 2019.
Principe van de toekenning van vijf gemeentelijke premies, onder de vorm van een investeringssubsidie in
kapitaal aan gezinnen en bedrijven. De premies worden toegekend voor : “het installeren van een
regenwaterinfiltratiesysteem”, “het vervangen van ondoorlaatbare bodembedekking in gebieden van
koeren en tuinen”, “het aanleggen van een groendak”, “de plaatsing van een zonneboiler”, “de plaatsing
van een reservoir voor de opvang van regenwater”.- Reglementen betreffende de toekenning van de
premies.- Globale uitgave van 75.000,00 EUR voor het geheel van de milieupremies, voorzien in het
artikel 87906/52251 (Milieu - Investeringssubsidies in kapitaal aan gezinnen) van de buitengewone
begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende
overheid.- Globale uitgave van 25.000,00 EUR voor het geheel van milieupremies, voorzien in het artikel
87906/51251 (Milieu - investeringssubsidies in kapitaal een bedrijven) van de buitengewone begroting
2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.-
Lening.- Uitbetaling van de premies naargelang de indiening van de aanvragen, en onder voorbehoud van
goedkeuring van het dossier door de administratie.

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

[31] Personeel - Human ressources -  - 2254193 (R)
Overeenkomst tussen de Stad en Leefmilieu Brussel.
Overeenkomst tussen de Stad en Leefmilieu Brussel betreffende de bepalingen omtrent het gebruik, de te
verschaffen verantwoordingsstukken en de eventuele terugbetaling van de toelage met de referentie
SUB/2019/Brussel/PEB die werd toegekend.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Personeel - Human ressources -  - 2255354 (R)

Interne Communicatie.- Jaarrapport 2018.- Humanresourcesmanagement.
Kennisnemen van het jaarrapport 2018 'Humanresourcesmanagement'.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 1 juli 2019 6

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2244053&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2257659&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2256160&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2254092&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2254195&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2255356&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[33] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2257211 (R)
Overeenkomst HEFF, ULB en HEBB.- Interuniversitair certificaat "Digitaal onderwijzen in het hoger
onderwijs".
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Haute Ecole Francisco Ferrer",
"l'Université libre de Bruxelles" en "la Haute Ecole Bruxelles Brabant" betreffende de gezamenlijke
organisatie van het interuniversitair certificaat "Digitaal onderwijzen in het hoger onderwijs".

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2257388 (R)

Samenwerkingsovereenkomst tussen HEFF en UQAC.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Haute Ecole Francisco
Ferrer" en "l'université du Québec à Chicoutimi" (Canada).

-----------------------------------------------------------------------
[35] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2257358 (R)

Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen HEFF en ENAP.
Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Haute Ecole
Francisco Ferrer" en "L’École nationale d’administration publique" (Québec, Canada).

-----------------------------------------------------------------------
[36] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2259296 (R)

Het huishoudelijke reglement van de gewone secundaire onderwijsinstellingen van de Stad Brussel
(Franstalig stelsel).
Het huishoudelijke reglement van de gewone secundaire onderwijsinstellingen van de Stad Brussel
(Franstalig stelsel).

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

[37] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2259178 (R)
Rehabilitatie van leegstaande woningen in de perimeter van het duurzame wijkcontract “De Marollen”.-
Goedkeuring van de voorwaarden en van wijze van aanbesteden.
Dienstenopdracht voor de rehabilitatie van leegstaande woningen in de perimeter van het duurzame
wijkcontract “De Marollen”.- Mededingingsprocedure met onderhandeling - bestek/cahier spécial des
charges nr. RF/18/PCAN/810.- Bedrag van de opdracht geraamd op 340.000,00 EUR (incl. btw.).-
Aanwendingen : Uitgaven van 340.000,00 EUR op artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2019 en
volgende dienstjaren.- Ontvangsten : 170.000,00 EUR op artikel 151-01 van de patrimoniale begroting
2019 en volgende dienstjaren, 170.000,00 EUR op artikel 171-01 (lening) van de patrimoniale begroting
2019 en volgende dienstjaren (voor de volgende dienstjaren onder voorbehoud van de aanneming van de
toekomstige begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[38] Stedenbouw - Plan - Planning - 2252891 (R)

Strijd tegen de leegstand.- Principe van verwerving van het pand gelegen aan de Voldersstraat 5.-
Uitgaven.- Subsidieaanvraag in het kader van de uitvoering van de acties en programma's van het
Stadsbeleid.
Principe goed te keuren van de verwerving in volle eigendom van het onroerend goed gelegen te
Voldersstraat 55, gekadastreerd onder Brussel, 10de afdeling, sectie L, perceel nr. 2210 r9, waarvan de
marktwaarde geschat werd op een totaal bedrag van 240.000,00 EUR.- De cel Expertise van het
departement Stedenbouw te belasten met het uitvoeren van de nodige onderzoeken en procedures.- Het
project van de Grondregie van de Stad Brussel goedkeuren voor de bouw op dit terrein van woningen
gelijkgesteld met sociale woningen, om te voldoen aan de opgelegde criteria in het kader van de
uitvoering van de acties en programma's van het Stadsbeleid.- Uitgaven vast te leggen voor een
totaalbedrag van 240.000,00 EUR.- Artikel 93006/71260 van de buitengewone begroting 2019, onder
voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Lening.- Een
subsidieaanvraag in te dienen bij het Gewest voor de aankoop in het kader van de uitvoering van het
Stadsbeleid door ruimtelijke ordening in het kader van de strijd tegen leegstand.- Het College van
burgemeester en schepenen belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2257747 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een ontwerpauteur voor de bouw van frietkramen op
het grondgebied van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/069.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/069.- Uitgave van 57.000,00 EUR excl. btw.- Consultatie van 1
ondernemer.- Artikel 52009/722/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. ML
09-13-2018.- Lening : artikel 52009/961/51.- Kennisnemen van de beslissing nr. 420 van het College van
20/06/2019, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2245210 (R)

Jaarlijkse aanneming van dakwerken uit te voeren in de gebouwen van het openbaar en/of privé domein
van de Stad Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, voor een
periode van 36 maanden.- Principe.- Bestek nr. OPP/2019/034.
Samengevoegde opdracht van werken in twee percelen via openbare procedure - bestek nr.
OPP/2019/034.- Uitgave van 6.709.450,00 EUR btw inbegrepen (perceel 1 : 6.164.950,00 EUR btw
inbegrepen - perceel 2 : 544.500,00 EUR), waarvan 5.964.950,00 EUR ten laste van de begroting van de
Stad, 544.500,00 EUR ten laste van de begroting van de Grondregie en 200.000,00 EUR ten laste van de
begroting van de Politiezone.- Diverse artikels van de gewone en buitengewone begroting 2019, 2020,
2021, 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.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2240165 (R)

Beurspaleis gelegen Beursplein.- Standaardovereenkomst inzake de tijdelijke bezetting van het gebouw.
1) Standaardovereenkomst inzake de tijdelijke bezetting van het Beurspaleis.- 2) Het College machtigen
om de individuele overeenkomsten goed te keuren.- 3) Toewijzen van de inkomsten op het artikel
13766/16301 van het gewonebegroting van 2019.

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

[42] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2259258 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp studies voor de aanleg van wegen en openbare ruimten
op het Grondgebied van de Stad.- Dossier nr. 0602/M003/2019.
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp studies voor de aanleg van wegen en openbare ruimten
op het Grondgebied van de Stad.- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, in toepassing van artikels 35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier special
des charges nr. 0602//M003/2019.- Uitgave van 265.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 41006/74760
van de buitengewone begroting van 2019, (project nr. BD06-1-2019) onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Lening : artikel 41006/96151.

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

[43] Organisatie - Methoden - Methoden - 2256184 (R)
Gratis overdracht van gedeclasseerde computerapparatuur door de Stad Brussel.- Samenwerking met de
vzw i-CITY en de vzw «Atelier Informatique Bruxellois», «du Non Emploi Vers l’Emploi (NEVE)»,
«TIC Harmony».
1) Een overeenkomst tot overdracht van computerapparatuur af te sluiten tussen de Stad Brussel, de vzw i-
CITY en de vzw "Atelier informatique bruxellois".- 2) Een overeenkomst tot overdracht van
computerapparatuur af te sluiten tussen de Stad Brussel, de vzw i-CITY en de vzw "Du Non Emploi Vers
l'Emploi", afgekort NEVE.- 3) Een overeenkomst tot overdracht van computerapparatuur af te sluiten
tussen de Stad Brussel, de vzw i-CITY en de vzw "TIC Harmony".

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Organisatie - Methoden - Methoden - 2251055 (R)
Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe aankopen inzake informatica in 2019.
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1) Principe om de vzw GIAL/i-CITY te belasten met het verwezenlijken van overheidsopdrachten, met
respect van de reglementering van overheidsopdrachten, in toepassing van de beheersovereenkomst
geldende van 01/01/2016 tot en met 31/12/2019, aangenomen door de Gemeenteraad van 09/11/2015, en
meer in het bijzonder de artikelen 3 en 4 die de definitieve en specifieke opdrachten van de vzw GIAL/i-
CITY definiëren.- 2) Principe dat de niet vervallen overheidsopdrachten afgesloten door de vzw GIAL/i-
CITY tijdens de voorgaande dienstjaren tot 2019 behouden blijven.- 3) Principe dat de door de vzw
GIAL/i-CITY af te sluiten overheidsopdrachten tijdens het dienstjaar 2019 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 GIAL/i-CITY toegekende opdrachten zal gebeuren op het ogenblik van de
budgettaire aanwendingen.- 5) Principe van het opzetten van een platform en van de oproep voor externe
diensten en bijkomende licenties voor het vervolg van het digitaliseringsprogramma van de Stad. De
uitgave verbonden aan dit platform en aan deze externe prestaties en licenties wordt geraamd op
2.551.146,00 EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74760 "Plannen en studies
in uitvoering" van de buitengewone begroting van 2019.- 6) Principe van het opzetten van een nieuwe
architectuur voor de hele IT-infrastructuur van de Stad Brussel en van de oproep voor consultancy en
licenties. De kost van infrastructuur, licenties en consultancy wordt geraamd op 3.831.109,50 EUR btw
inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de
buitengewone begroting van 2019.- 7) Principe van de oproep voor aanvullende externe diensten en
licenties om de data-analyse die gebruikt wordt in de informatiesystemen van de Stad verder te zetten en
geautomatiseerde update- en besturingsoplossingen te implementeren als onderdeel van het « Master Data
Management » programma. De uitgave verbonden aan deze externe diensten en licenties wordt geraamd
op 755.312,00 EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74760 "Plannen en studies
in uitvoering" van de buitengewone begroting van 2019.- 8) Principe van het aanpassen van bestaande
bedrijfstoepassingen, het kopen en ontwikkelen van nieuwe oplossingen zo dat de functionele modules
van de Stad in staat zijn om harmonieus samen te werken met de “ Citizen Relationship Management ”
(CiRM), de “ Case Management Tool ” (CMT) en de “ Enterprise Service Bus ” (ESB); De kosten van
infrastructuur, licenties en consultancy met betrekking tot het bereiken van deze doelstelling  worden
geraamd op 2.621.644,44 EUR BTWI en zal aangewend worden op artikel 13901/74760 "Plannen en
studies in uitvoering" van de buitengewone begroting van 2019.- 9) Principe van de oproep voor
aanvullende externe diensten en licenties voor het programma van informatieveiligheid van de Stad verder
te zetten. De uitgave verbonden aan deze  diensten en licenties wordt geraamd op 1.051.391,00 EUR btw
inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de
buitengewone begroting van 2019.- 10) Principe van de oproep voor aanvullende externe diensten en
licenties voor het onderhouden van de  informaticatoepassingen die nu door de Stad gebruikt worden en
de continuïteit van diensten te kunnen garanderen tijdens de hele overgangsfase naar de nieuwe IT-
architectuur.- De uitgave verbonden aan deze externe diensten en licenties wordt geraamd op 582.335,06
EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering"
van de buitengewone begroting van 2019.- 11) Principe om computers type PC, laptop, MAC aan te
kopen. De kosten verbonden aan deze aankopen worden geraamd op 1.720.167,00 EUR btw inbegrepen
en zullen aangewend worden op artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de
buitengewone begroting 2019.- 12) Principe om te voorzien in de aankoop van tablets en hun accessoires
voor het Openbaar Onderwijs maar ook voor de administratie. De uitgave verbonden aan het geheel van
deze aankopen wordt geraamd op 440.843,30 EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op artikel
13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de buitengewone begroting 2019.- 13) Principe
om te voorzien in de aankoop van schermen met beschermingsplaat voor de scholen, gewone schermen
van het type TFT of tactiele schermen met beschermingsplaat  (voornamelijk voor het elektronisch loket)
voor de administratie. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 98.080,00 EUR btw
inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de
buitengewone begroting 2019.- 14) Principe tot aankoop van multimedia-schermen en accessoires voor
dynamische affichage (digital signage) voor installatie binnen de gebouwen die toelaten om vanuit een
centraal systeem en naar een groot aantal terminals, statische afbeeldingen, video's, dringende berichten,
informatie van externe servers uit te zenden. De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 46.000,00
EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2019.- 15) Principe van de aankoop van printers en
scanners. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 194.316,70 EUR btw inbegrepen en
zal aangewend worden op artikel 13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de
buitengewone begroting 2019.- 16) Principe van de aanschaffing van smartphones en GSM. De uitgave
verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 27.225,00 EUR btw inbegrepen en zal aangewend
worden op artikel 13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de buitengewone begroting
2019.- 17) Principe van het verwerven van gedecentraliseerde servers, voornamelijk in de scholen, van
racks voor het herbergen van deze servers en van UPS (Uninterruptible Power Supply) die bestemd zijn
voor het verzekeren van de continuïteit van het functioneren van informaticaservers in het geval van
stroompannes. De uitgave verbonden aan deze verwerving wordt geraamd op 87.800,00 EUR btw
inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van
de buitengewone begroting 2019.- 18) Principe om hoofzakelijk voor het departement Onderwijs
interactieve Whiteboards, multimedia projectoren en hun accessoires aan te kopen. De uitgave verbonden
aan deze aankopen wordt geraamd op 352.805,00 EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op
artikel 13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de buitengewone begroting 2019.- 19)
Principe om 3D materiaal voor het openbaar onderwijs aan te kopen, namelijk printers en scanners; De
uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 15.000,00 EUR btw inbegrepen en zal
aangewend worden op artikel 13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de buitengewone
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begroting 2019.- 20) Principe om ten behoeve van het departement Demografie biometrisch materiaal aan
te schaffen. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 23.150,00 EUR btw inbegrepen
en zal aangewend worden op artikel 13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de
buitengewone begroting 2019.- 21) Principe van de aanschaffing van specifiek informaticamaterieel voor
verschillende departementen en kabinetten. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op
33.095,00 EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/74253 « Aankoop van
informaticamaterieel » van de buitengewone begroting 2019.- 22) Principe van de installatie van
bekabeling en toegang tot WIFI. De uitgave verbonden aan deze installaties wordt geraamd op 568.580,00
EUR btw inbegrepen en zal aangewend worden op artikel 13901/72460 « Uitrusting en buitengewoon
onderhoud van gebouwen in uitvoering» van de buitengewone begroting 2019.- 23) De uitgaven worden
gefinancierd door beroep te doen op een lening.

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

- 2259499 (R)
Vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.- Uitzonderlijke subsidie in het kader van een
goedkeuringsplan met de RSZ.- Bedrag : 271.000,25 EUR.
Uitzonderlijke subsidie van 271.000,25 EUR voor de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap in het
kader van een aflossingssplan met de RSZ.- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting 2019, onder
voorbehoud van budgetwijziging.

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

Handel - 2253282 (R)
Toelage 2019 aan de vzw "Unie van Zelfstandige Ondernemers, Vlaams-Brabant & Brussel".- Bedrag : 5
000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR toekennen aan de vzw Unie van Zelfstandige Ondernemers, Vlaams-
Brabant & Brussel voor de organisatie van een opleiding, informering en sensibilisering van de
ondernemers in Brussel.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

[47] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2245099 (R)
Subsidies Internationale Solidariteit.- Geopolis asbl : 15.000,00 EUR.
1) Toekennen van een subsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw Geopolis gesitueerd in de "Ateliers des
Tanneurs", Huidevetterstraat 58-60 te 1000 Brussel om tentoonstellingen en conferenties te ontwikkelen
over thema’s gelinkt aan internationale solidariteit en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de V.N.-
Artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid.- 2) Goedkeuring van de subsidieovereenkomst met de vzw
Geopolis.

-----------------------------------------------------------------------
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[48] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2249305 (R)
Subsidies Internationale solidariteit.- Projectoproep 2019.
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Subsidies worden toegekend aan volgende verenigingen voor een totaalbedrag van 99.982,00 EUR.
A. Sensibilisatie van Brusselaars over thema’s en vraagstukken rond internationale solidariteit :
1) AchAct.- Campagne voor het respect voor Mensenrechten en betere arbeidsomstandigheden in de
kledingindustrie. Filmvoorstelling gevolgd door een animatie en getuigenis.- Subsidie voorgesteld :
1.880,00 EUR;
2) "Actions et recherche culturelles", afgekort ARC.- Filmvoorstelling, uitwisselingen en recreatieve
activiteiten m.b.t. onderlinge afhankelijkheid en Noord-Zuid uitbuiting in de textielsector.- Voorstelling
van alternatieven voor het recyclen van textiel.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
3) "Belgian Fair Trade Federation".- Voorstelling van projecten en coöperaties uit het Zuiden die
verbonden zijn met fairtrade actoren in België. Focus op de concrete verwezenlijkingen en de impact van
eerlijke handel voor arbeiders en producenten in het Zuiden.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
4) "Coopération par l'éducation et la culture", afgekort CEC.- Reflectie en co-creatie van workshops met
jongeren over het thema stereotypen en beeldvorming.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
5) "Centro Galego de Bruxelas" vzw - La Tentation.- Familiebrunch met concert, lezingen en diverse
workshops waarin de Toeareg-cultuur wordt voorgesteld.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
6) "Clowns sans frontières / Clowns zonder grenzen-Belgique - België", afgekort CSF/CZG.- CSF-team
stelt haar huidige en toekomstige missies voor aan scholen, aansluitend gaan ze klassen betrekken door
een concrete uitwisseling tijdens de missie.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
7) "Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie", afgekort CNAPD.- Ontwikkeling van
een bordspel, "Perfectus", gericht op de kennismaking met meer solidaire organisatievormen, door middel
van rollenspelen, een animatie en een debat.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
8) "Entraide et fraternité - Miteinander Tei".- Deelname aan de campagne « No land, no Food, no future »
die de plaats van jongeren benadrukt in de toegang tot land en landbouwproductie, reflectiemomenten
organiseren in het onderwijs rond de inhoud van het bord.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
9) "Fonds voor ontwikkelingssamenwerking - Socialistische Solidariteit" vzw, afgekort FOS.- Lancering
van een tweetalige documentaire- en fototentoonstelling "Tierra de Lucha", over het thema van degelijk
werk in Colombia. Samenwerking in het kader van de campagne "Future of work" voor de 100ste
verjaardag van de internationale werknemersorganisatie.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
10) "Handicap International".- Sensibiliseren rond mijnopruiming, het ontwikkelen van een virtual reality
spel, gebaseerd op het "Mijnenveger" spel.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
11) IDAY-International.- Scholenband met 3 scholen uit België en Afrika met het oog op sensibilisering
voor duurzame ontwikkeling.- Introductie tot het thema, uitwisselingen tussenjongeren en het opzetten
van concrete acties in de school.- Subsidie voorgesteld : 1.956,00 EUR;
12) "Immigrez Autrement".- Rollenspel over de oorzaken van migratie en stereotypen, waarbij de meest
relevante bezwaren en oplossingen van het publiek worden gebruikt om een mini handleiding uit te
werken.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
13) Kiyo Ngo Voor Kinderrechten.- Uitwisseling tussen studenten uit Noord en Zuid rond
armoedebestrijding en de strijd tegen ongelijkheden : ontwikkelen van een interactief online-instrument
voor het uitwisselen van projecten.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
14) "Le Monde selon les Femmes".- Ontwikkeling van een publicatie over relationele, emotionele en
seksuele opvoeding vanuit een gender en Noord-Zuidperspectief. Focus op andere vormen van
discriminatie, workshops, uitwisselen van methodologieën.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
15) "Les Nouveaux Disparus".- Voor de 13e editie van het Festival Théâtres Nomades, brengt "Fil Sud" 2
debat-voorstellingen over interculturele dialoog en eerlijke handel.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
16) Buurthuis(zen) - Centrum voor Maatschappelijke Buurtanimatie.- Fototentoonstelling in een buurthuis
van de Stad over een waterproject in Congo, opening met getuigenissen van de projectleiders.- Subsidie
voorgesteld : 850,00 EUR;
17) "Magasin du Monde - Oxfam - Wereldwinkel".- Organisatie van een sensibilisatiecampagne voor
jongeren in Couleur Café, een educatief platform en verkoop van fairtrade producten, de jaarlijkse
Fairtrade Brunch en een tentoonstelling.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
18) "Sireas - Service International de recherche, d'éducation et d'action sociale".- Festival over
armoedevraagstukken tijdens de Internationale Dag voor de Armoedebestrijding, een cyclus van 3
activiteiten met workshops in samenwerking met "la Maison de la Création".- Subsidie voorgesteld :
2.000,00 EUR;
19) "Action pour le développement/Aktie voor ontwikkeling/Aktion für entwicklung/Action for
development" afgekort S.O.S. Faim.- 11e editie van het Alimenterre Festival : 10 kortfilms met
gastspreker van de NGO Fern en een workshop over de impact van de uitbreiding van de landbouw op
bossen en boeren.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
20) "Takrist".- Documentaire met veldonderzoek naar de goudwinning in de Sahara en Agadez en de
gevolgen daarvan, debat over de goudwinning in Niger en Noord-Mali.- Subsidie voorgesteld : 1.296,00
EUR;
21) "Transe-en-Danse".- Danstheater en poppenkastvoorstelling gebracht door migranten uit
opvangcentra, met workshops voor scholieren en een pedagogische vorming voor leerkrachten.- Subsidie
voorgesteld : 2.000,00 EUR;
B. Projecten ontwikkelingssamenwerking :
22) "Action pour le développement international" afgekort ADI.- Colombia / Jeugd : Participatieve
diagnose voor de ontwikkeling van alternatieve wegen tegen geweld en werkloosheid in de volkswijken
van Cali.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
23) "Association Belgique-Madagascar/ Association Belgique Madagascar Fikambanana Begika
Madagasi", afgekort Association Belgique-Madagascar.- Madagaskar/Onderwijs : Bouw en uitrusting van
een kleuterschool in het dorp Soaserana-Ecole.- Subsidie voorgesteld : 3.600,00 EUR;
24) "Centre d'aides et de formations entrepreneurales", afgekort CAIFEN.- Installatie van een cassave en
korenmolen voor het dorp FÛ.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
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25) "Centre Tefo - Centre de promotion de la culture d'origine étrangère".- Marokko / Capaciteitsopbouw :
solidair en alternatief toerisme in Ouarzazzate.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
26) "Edukado".- India / Onderwijs: Bouw van 4 schoolgebouwen in een middelbare school in Madurai.-
Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
27) "EMEL - Aide à la scolarisation en Mauritanie", afgekort EMEL.- Mauritanië / Onderwijs : Bouw van
2 bijkomende klassen in een school in Atar.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
28) "Entraide et fraternité - Miteinander Tei".- Rwanda / Landbouw : Capaciteitsopbouw en opwaardering
van de agro-ecologie in de landbouw.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
29) "Fédération internationale de la Diaspora Afar" AFGEKORT FIDA.- Djibouti/Recht op water :
Toegang tot drinkbaar water voor Hankatta.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
30) "Maison de l'initiative citoyenne", afgekort MIC.- DRC/Onderwijs : Versterking van de opleiding van
jonge meisjes in het weeshuis in Ngaliema in Kinshasa.- Subsidie voorgesteld : 4.400,00 EUR;
31) "Ndjisanka Handicap".- DRC / Landbouw : Inkomstengenererende activiteiten ontwikkelen en
vorming van de veetelers in Ngaliema in Kinshasa.- Subsidie voorgesteld : 2.000,00 EUR;
32) "Planet son et images".- Guinee / Landbouw : de veerkracht versterken van boeren en gezinnen tegen
de klimaatopwarming in Fria.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR;
33) "Polymorfilms".- Marokko / Capaciteitsopbouw : ontwikkelen van een tentoonstelling rond de
memoires van de toekomst : getuigenissen en patrimonium - Deel II in Azemmour.- Subsidie voorgesteld :
5.000,00 EUR;
34) "Sapas".- Guinee / Gezondheid : Toegang tot gezondheidszorg in het rurale dorp Soualah door middel
van consultaties en opmaak van infofiches.- Subsidie voorgesteld : 5.000,00 EUR.
Artikel 15001/33202 van de gewone begroting, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting
2019 door de toezichthoudende overheid.

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

[49] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2227349 (R)
TV/2019/11/PP.- Plaatsing van 81 containers type "OlioBox".- Overeenkomst.
Aannemen van de overeenkomst nr. TV/2019/11/PP tussen de Stad Brussel en de BVBA Quatra met het
oog op de plaatsing van 81 containers type "OlioBox" voor het inzamelen van gebruikte frituurvetten en-
oliën op het grondgebied van de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2254592 (R)

Dhr. Pierre-Henri LAGRIFFOUL.- Toelage : 3.291,21 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.291,21 EUR aan dhr. Pierre-Henri LAGRIFFOUL, Stormklokstraat 14
te 1000 Brussel voor de aankoop en de plaatsing van bloembakken in de Stormklokstraat.- Artikel
87605/331/01 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2255460 (R)

Vzw Met-X.- Toelage : 1.640,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.640,00 EUR aan de vzw Met-X, De Lenglentierstraat 20 te 1000 Brussel
voor het concert "Ago! Benin Brass" van 08/06/2019 te Laken.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2019.

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

[52] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2256896 (R)
19 Plan expertise.- Benoeming Openbare Wegen - Willy De Bruynstraat.
De naam «rue Willy De Bruyn - Willy De Bruynstraat» toekennen aan het gedeelte van de Groendreef dat
hernoemd moet worden.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2252150 (R)

Verwerving voor openbaar nut van een terrein gelegen Spiegelstraat in het kader van het Wijkcontract
Jonction.- Vervolg van de principebeslissing genomen door de Gemeenteraad in zitting van 18/03/2019.-
Aankoopbod aanvaard.- Refertedossier.- Einde : 2019/1126 - DA 19/21604.
Ter kennis nemen dat op 26/04/2019 de Raad van Bestuur van de Brusselse Woning het aankoopbod van
20/03/2019 van de Stad voor een bedrag van 200.000,00 EUR heeft aanvaard voor het hiervoor
beschreven terrein.- Kennis nemen van de concretisering op het plan in bijlage bij het besluit van het recht
van overpad op het voornoemde terrein, waarvan de creatie ook werd goedgekeurd door de Gemeenteraad
van 18/03/2019 .

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 1 juli 2019 14

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2227351&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2254596&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2255462&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2256898&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2252154&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[54] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2254493 (R)
19 PLAN TOPO - Dikkebeuklaan.- Rooilijnwijzingingsplan.- Definitieve aanneming.
Het rooilijnwijzinginsplan nr. 7351 definitief aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2259254 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studies voor de aanleg van wegen en openbare
ruimten op het Grondgebied van de Stad.- Dossier nr. 0602/V006/2019.
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studies voor de aanleg van wegen en openbare
ruimten op het Grondgebied van de Stad.- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, in toepassing van artikels 35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial
des charges nr. 0602/V006/2019.- Uitgave van 200.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160
van de buitengewone begroting van 2019, (project nr. AP-1-2019), onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Lening : artikel 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2257795 (R)

Mandaatovereenkomst voor de benoeming van een ombudsman voor de bouwwerf van de Nieuwstraat.-
Dossier nr. 0602/V009/2019.
Goedkeuring van de mandaatovereenkomst tussen SIBELGA en de Stad Brussel voor de benoeming van
een ombudsman voor de bouwwerf van de Nieuwstraat.- Artikel 42106/73160 (projectnr. GCB06-78-
2018) van de buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting
door de toezichthoudende overheid.- Lening : artikel 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2245826 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de restauratie van het meubilair in de zaal David en
Bethsabée.- Dossier nr. OPP 2019 002 PH.- Werf : 168469.- Onderhoud : 168470.
Opdracht op 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 2.770,90 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
CC06-336-2009.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 554 van het College
van 20/06/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

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

[58] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2250628 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bockstael.- Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw
Samenleven/Convivence.
Overeenkomst nr. CAR/19/189 tussen de Stad Brussel en de vzw. Samenleven/Convivence afgesloten,
met het oog op een tijdelijke bezetting van lokalen in de wijkantenne Bockstael gelegen aan de Emile
Bockstaellaan 160 in Laken.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2254642 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Programmawijziging. (Ref. 20190522_raad)
Programmawijziging van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen, met inbegrip van de financiële
implicaties.- Aanvraag van subsidies bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2255563 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Operatie 5.03.- Projectenoproep voor de herwaardering van de
openbare buurtruimten.- Participatiereglement.
Participatiereglement voor de projectenoproep voor de herwaardering van de openbare buurtruimten, te
leiden in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[61] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2257001 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst van een fotografische collectie over Brussel en Brusselse
personen tussen 1852 en 1910.- Uitgave : 10.000,00 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 :
10.000,00 EUR.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting 2019.- Investeringsproject nr.
HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 562 van het College van 20/06/2019, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2257858 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 22/06/2019 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 16.212,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2019.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 563 van het
College van 20/06/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2255414 (R)

Toelage Cultuur 2019.- Vzw Emilie(s) en de vzw "Maison du Spectacle la Bellone".- Bedrag : 23.000,00
EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 23.000,00 EUR aan 2 verenigingen verdeeld als volgt
:
- 3.000,00 EUR aan de vzw Emilie(s) om de activiteiten van de vereniging en haar werking te
ondersteunen;
- 20.000,00 EUR aan de vzw "Maison du Spectacle la Bellone" voor aanvullende werkingstoelage, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2255485 (R)

Toerisme 2019 : Toelagen aan 2 verenigingen : Animacy vzw, en Fifty Fifty Session vzw.- Totaal Bedrag
: 40.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 40.000,00 EUR aan 2 verenigingen verdeeld als volgt
:
- 15.000,00 EUR aan de vzw Animacy voor de organisatie van de eerste editie van het festival "Fifty Fifty
Lab";
- 25.000,00 EUR aan de vzw Fifty Fifty Session voor de organisatie van de editie 2019 van het project
"Fifty Fifty Session".
Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2258413 (R)

Cultuur 2019 : Toelagen aan de vzw "Compartiments Auteurs".- Totaal bedrag : 9.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR aan de vzw "Compartiments
Auteurs" voor de organisatie van het festival "Boulevard du Polar 2019".- Artikels 56110/33202 (5.000,00
EUR) en 77210/33202 (4.000,00 EUR) van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[66] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2257576 (R)
Motie betreffende de patrimoniale waarde van de oude liften bij de modernisering ervan.
Voorstel van motie betreffende de patrimoniale waarde van de oude liften bij de modernisering ervan.

-----------------------------------------------------------------------
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Interpellatie
[67] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2259880 (R)
Interpellatie van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende overlast aan het Ijzerplein en de Diksmuidelaan.

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