
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 3 juni 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Kabinet van de Stadssecretaris -  -  - 2250701 (R)

Charter van het Nachtleven van de Stad Brussel - Sint-Jacobswijk.
Charter van het Nachtleven opgesteld door de Stad, het Gewest, de Politiezone en de nachtelijke
uitgaansgelegenheden en betrokken actoren. Het biedt een kader voor het nachtleven, dat aansluit op de
levenskwaliteit in de wijken, het beleid op het vlak van preventie en veiligheid voor de burger en het
evenwicht tussen nachtelijke activiteiten van uitgaanscentra en de functie die een wijk speelt voor haar
inwoners.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2254534 (R)

Overeenkomst tussen de Federale Staat (FOD Justitie) en de Stad Brussel.- Dienst omkadering
alternatieve gerechtelijke maatregelen (OAGM) 2018.
Aanneming van de overeenkomst OAGM 2018 tussen de Federale Staat (FOD Justitie) en de Stad
Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2249891 (R)

JD. 48201/OK.- Private veiligheid.- "Symphonic Spectacular".
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende "Symphonic
Spectacular".

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2247208 (R)

JD. 47591/OK.- Private veiligheid.- Ommegang 2019.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende "Ommegang 2019".

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2247593

(R)
Sint-Elisabethkerk te Haren.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 114.374,03 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2249530

(R)
Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 61.063,96 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2249886
(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Rekening 2018.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2018.- Batig saldo : 154.531,49 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2249587

(R)
Protestantse kerk " St-Andrew's Church of Scotland" te Elsene.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018, in evenwicht.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2241809 (R)

Driejarenplan samengesteld uit een oriëntatienota en een beheersplan.
Het driejarenplan aannemen samengesteld uit een oriëntatienota en een beheersplan aannemen, in
overeenstemming met het artikel 242 bis van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2251280 (R)

Ordonnantie van 19/07/2007 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter betrekking
van de gemeenten in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.-
Overeenkomst 2016-2018.- Aanhangsel.
Aanhangsel aan het contract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad in toepassing van
artikel 6 van de Ordonnantie van 19/07/2007 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ter betrekking van de gemeenten in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

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

[11] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2245823 (R)
Subsidie project Handymade in Brussels.- Deel 2 en 3.
Toekennen aan de vzw Brussels Centrum voor Mode en Design (BE0831 792 420) van het tweede deel
van 5.000,00 EUR en het derde deel van 1.000,00 EUR (exclusief gemeentelijke bijdrage) van de subsidie
in het kader van de projectoproep "Leefmilieu Brussel" voor de uitvoering van het project Handymade in
Brussels op het terrein.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2248766 (R)

Overeenkomst tussen de Stad en derden die met haar een band hebben, inzake ondersteuning bij
overheidsopdrachten.- Rol toevertrouwd aan het departement Aankoopcentrale van de Stad.- Vzw
BRISSI.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw BRISSI.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Aankoopcentrale - Sectie II - Opdrachten  van diensten - 2235733 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de levering van een compacte veegmachine, de overname
van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 72 maanden, het onderhouden van de compacte
veegmachine en het uitvoeren van veegprogramma's op het grondgebied van de Stad Brussel met deze
machine (CDA/010538/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek/cahier spécial des charges nr. CDA/010538/DDR.- Uitgave van 1.170.000,00 EUR btw
inbegrepen, waarvan 200.000,00 EUR voor de aankoop van de veegmachine en 970.000,00 EUR voor het
uitvoeren van de diensten.- Artikel 87605/74353 (aankoop van de veegmachine) van de buitengewone
begroting van 2019, artikel 87605/12406 (uitvoeren van de diensten) van de gewone begrotingen van 2020
tot 2026 en artikel 87605/77353 (ontvangst uit de overname van de afgeschreven veegmachine) van de
buitengewone begroting van 2020.- Lening voor de aankoop van de veegmachine (onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting van 2019 door de toezichthoudende overheid en onder voorbehoud van
de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van de begrotingen van 2020 tot 2026 door de
gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 3 juni 2019 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2249888&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2249888&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2249592&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2249592&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2241817&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2251282&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2245825&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2248771&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2235734&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[14] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2232308 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering en installatie van fotografisch en
projectiemateriaal voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/010467/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 47.250,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr.
192 van het College van 23/05/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2250306 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-045.-
Investeringsproject MO05-68-2009.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-379 en 19-0500-380.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
8.508,66 EUR (incl. btw).- Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 194 van het College van 23/05/2019, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2249537 (R)

Sport toelage 2019.- Vzw "Brussels Major Events".- Bedrag : 40.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 40.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" voor de organisatie
van sportactiviteiten in het kader van "Hello Summer 2019".- Artikel 76410/33202 van de gewone
begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid.

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

[17] Personeel - Human ressources -  - 2252505 (R)
DIR - Aanvullend pensioen voor de personeelsleden die in de hoedanigheid van schoonmaker werken in
het kader van een arbeidsovereenkomst met de Stad Brussel.
De officiële documenten betreffende de invoering van het aanvullend pensioen voor de personeelsleden
die in de hoedanigheid van schoonmaker werken in het kader van een arbeidsovereenkomst met de Stad
Brussel worden goedgekeurd.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Personeel - Human ressources -  - 2244178 (R)

CAR - Toekenning van acht voltijdse en één halftijdse gesubsidieerde contractuele betrekking.- Crèche
Tivoli (perceel 4).- Overeenkomst 04915.
Overeenkomst tussen de Stad en de Minister van Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de toekenning van acht voltijdse en één halftijdse geco-betrekking bij crèche Tivoli
(perceel 4).

-----------------------------------------------------------------------
[19] Personeel - Human ressources -  - 2244119 (R)

CAR - Toekenning van acht voltijdse en één halftijdse gesubsidieerde contractuele betrekking.- Crèche
Tivoli (perceel 1).- Overeenkomst 04914.
Overeenkomst tussen de Stad en de Minister van Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de toekenning van acht voltijdse en één halftijdse geco-betrekking bij crèche Tivoli
(perceel 1).

-----------------------------------------------------------------------
[20] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2232308 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering en installatie van fotografisch en
projectiemateriaal voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/010467/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 47.250,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr.
192 van het College van 23/05/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 14
-----------------------------------------------------------------------
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[21] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2244552 (R)
"Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts".- Wijziging van het Studiereglement.
Aangepast studiereglement van de "Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts".

-----------------------------------------------------------------------
[22] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2245987 (R)

Overeenkomst voor terbeschikkingstelling van lokalen (voor de jury van de opleiding "Beeldhouwkunst")
tussen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten/Hoger Kunstonderwijs van de Stad Brussel en De
Regie der Gebouwen.
Overeenkomst voor terbeschikkingstelling van lokalen (voor de jury van de opleiding "Beeldhouwkunst")
tussen de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten/Hoger Kunstonderwijs van de Stad Brussel en De
Regie der Gebouwen, met als doel om tussen de Regie en de Stad de modaliteiten te regelen voor de
tijdelijke terbeschikkingstelling van het volledige gebouw, gelegen in de Zelfbestuursstraat 2-4 te 1070
Brussel, met uitzondering van de kelders, die steeds provisorisch bestemd zijn voor (beveiligde)
archivering, in het kader van de eindejaarsjury voor de cursus beeldhouwen van de ArBA-EsA.- Als
onderdeel van de cursus beeldhouwen van de ArBA-EsA wordt na de eindejaarsjury ook een
tentoonstelling georganiseerd die toegankelijk is voor het publiek.

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

[23] Organisatie -  -  - 2252484 (R)
Brusselse Raad voor de Culturele Diversiteit (BRCD).- Statuten.
Naamsverandering van de “Raad voor Brusselaars van Buitenlandse Herkomst” (RBBH) in “Brusselse
Raad voor de Culturele Diversiteit “(BRCD).- Wijziging van de statuten.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2235416 (R)
Toekenning van subsidies aan verschillende verenigingen voor acties ondernomen in het kader van de
bevordering van gelijke kansen.
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Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 139.476,00 EUR,
op artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze
begroting door de toezichthoudende overheid :
1) Toegankelijkheid en Mobiliteit voor Allen, afgekort AMT CONCEPT vzw - «Praktisch bestek voor de
organisatie van evenementen»: 2.000,00 EUR;
2) Adelphity vzw - « Conferentie: Vrouwen onthullen hun eigen dromen… » : 1.900,00 EUR;
3) ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus vzw - « Vrije tijd op maat » : 2.000,00 EUR;
4) Alias vzw - « Zelfverdedigingscursus» : 1.000,00 EUR;
5) "Anneessens 25" Vvzw - « Ladies Boxe Fit » : 2.000,00 EUR;
6) "Anneessens 25" vzw - « Yoga en autisme, het is mogelijk » : 2.000,00 EUR;
7) Anneessens Wake Up vzw - « Festival rond het samenleven 2019 » : 2.000,00 EUR;
8) Arthis - Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis vzw - « Brussel gezien door de Roma » : 2.000,00
EUR;
9) "Association Belgo-Basse Guinée" vzw - « Ik, geïntegreerde geïmmigreerde vrouw, boodschapper van
culturele informatie aan mijn geïmmigreerde nicht  » : 2.000,00 EUR;
10) "Association des Parents d’Enfants déficients auditifs", afgekort APEDAF vzw - « Pedagogisch koffer
"ik vang een doof kind op in de klas"» : 1.260,00 EUR;
11) "Autisme en action", afgekort AEA vzw - « Operatie blauwe sokken » : 2.000,00 EUR;
12) Blindenzorg Licht en Liefde vzw - « Eenvoudige mobiele telefoons met knoppen en stembediening » :
555,00 EUR;
13) "Canine Collectif" vzw - « Theatervoorstelling : De Y-theorie » : 2.300,00 EUR;
14) "Centre de prévention des violences conjugales" vzw - « Radio programma rond huisvesting» :
2.000,00 EUR;
15) "Centre régional du Libre Examen", afgekort Centrum Librex vzw - « Jij bent zelf een feminist! 6e
editie » : 2.000,00 EUR;
16) "Coopération par l’éducation et la culture" vzw - « Wat lezen kinderen over Afrika ? » : 2.000,00
EUR;
17) De Lork vzw - « Buurthuis ZETTU » : 2.000,00 EUR;
18) "Diogène" vzw - « Interculturele sensibilisatie » : 2.000,00 EUR;
19) Dames draaien vzw - « 12e Internationaal festival van filmregisseurs van Brussel » : 2.000,00 EUR;
20) End Female Mutilation - European Network vzw - « Sensibilisatie “ Samen handelen» : 2.000,00
EUR;
21) "Entraide Bruxelles" vzw - « Armoede bij alleenstaande moeders » : 1.800,00 EUR:
22) "Espace cultures et développement" vzw - « Strijden tegen digitale uitsluiting » : 2.000,00 EUR;
23) Nationale Federatie voor gehandicapten zorg, gewestelijke Brabant vzw - « Handi-Art-Fest » :
2.000,00 EUR;
24) Nationale Federatie voor gehandicapten zorg, gewestelijke Brabant vzw - «De esthetiek van de
verschillen, fase 2» : 1.888,00 EUR;
25) "Femma Brussel les Mama’s de l’espoir", de facto vereniging - «Natuurweekend voor de vrouwen van
de Stad Brussel» : 2.000,00 EUR;
26) Flora, Netwerk voor vorming en werkcreatie met vrouwen, afgekort Flora vzw - « Het engagement
van vrouwen in de politiek opwekken over de partijen heen » : 1.440,00 EUR;
27) "Genres pluriels" vzw - « Festival "Alle genders bestaan in de cultuur" 2019 » : 2.000,00 EUR;
28) "Genres pluriels" vzw - « Mijn (intersexe) lichaam behoort me toe ! » : 2.000,00 EUR;
29) In2Out Productions vzw - « Allemaal samen » : 5.000,00 EUR;
30) "Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation Pacifique", afgekort IEDCP vzw - « Salam
Festival - 4de editie » : 2.000,00 EUR;
31) Kings of Comedy vzw - «  Samen Lachen tegen racisme 2019 » : 10.000,00 EUR;
32) "Compagnie Biloxi 48" vzw - « Theater : Wij zijn de kleindochters… » : 2.000,00 EUR;
33) "La Garçonnière Prod." vzw - « Homografia » : 2.000,00 EUR;
34) "L'Atelier Marin" vzw - « De eenhoorn – Solidaire navigatie » : 2.000,00 EUR;
35) "Le 3ième Oeil" vzw - « Gala Handisport » : 10.000,00 EUR;
36) "Le 6ème sens" vzw - « Handicap ontdekken » : 2.000,00 EUR;
37) "Le 8ème jour" vzw - « Project " De 8ste groep 2.0" » : 2.000,00 EUR;
38) "Lead" vzw - « Declic Dag, 11e editie» : 2.000,00 EUR;
39) De Vrienden van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, afgekort De vrienden van het
UKZKF VZW (BTW : 443.636.626) - « Sensoriële tuin » : 2.000,00 EUR;
40) "Les Identités du Baobab" vzw - « Massimadi – Movie to Party » : 2.000,00 EUR;
41) Liga voor Mensenrechten vzw - « Herdruk van de migrantengids » : 1.500,00 EUR;
42) LUDIRIS vzw - « Brussels Games Festival 2019 » : 2.000,00 EUR;
43) Huis van het Burgerlijk Initiatief, afgekort M.I.C vzw - «Burgerschapsatelier rond het thema van de
regionale verkiezingen 2019» : 1.400,00 EUR;
44) "Université Libre de Bruxelles en abrégé l'ULB" - « Brulau » : 1.000,00 EUR;
45) "Merhaba" vzw - « Merhabar » : 1.916,00 EUR;
46) Mothers and Daughters vzw - « Mothers and Daughters - A Lesbian Bar » : 2.000,00 EUR;
47) "Objectif, Mouvement pour l’égalité des droits" vzw - « Gezelligheid in het openbaar vervoer voor
iedereen » : 2.000,00 EUR;
48) Ras El Hanout vzw - « The D-word » : 2.000,00 EUR;
49) Rainbouwhouse Brussels, afgekort Rainbowhouse vzw - « Pride Festival 2019 » : 2.000,00 EUR;
50) Rol en Samenleving, afgekort RoSa vzw - « Zoals een meisje » :  2.000,00 EUR;
51) S.H.I.N.E. PROD vzw - « Conferentie Hip Hop 2.0 » : 2.000,00 EUR;
52) SIDA'SOS vzw - « Go to Gyneco ! » : 2.000,00 EUR;
53) "Solumob Volontaires" vzw - « Opleiding van vrijwillige begeleidende chauffeurs» : 2.000,00 EUR;
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54) "SOS Migrants" vzw - « Workshop van vrouwelijke migranten zonder papieren » : 2.000,00 EUR;
55) "Souterrain Production" vzw - « Festival La Belle Hip Hop 2019 » : 5.000,00 EUR;
56) "Team Boughanem" vzw - « PSM Fight Night » : 2.000,00 EUR;
57) "Tels Quels", afgekort T.Q. vzw - « In de voetsporen van Dorian Gray - wanneer LGBT-senioren zich
aan het daglicht blootstellen » : 1.567,00 EUR;
58) The Belgian Pride vzw - « Belgian Pride Festival » : 2.000,00 EUR;
59) "Université des femmes" vzw - « Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk » : 1.950,00 EUR;
60) "Visites particulières", afgekort VP vzw - « Inclusie in cultuur te Brussel » : 2.000,00 EUR;
61) Women 100, de facto vereniging - « Women 100 » : 2.000,00 EUR;
62) Zoart vzw - « Femini Festival » : 2.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2246515 (R)

Fontainas.- Goedkeuring van de huurvoorwaarden.
De huurprijzen en de voorschotten op lasten vastleggen voor het gebouw gelegen Zesenningenstraat 18,
42 en 44 te 1000 Brussel volgens de waarden opgenomen in de tabellen als bijlage bij het besluit.- Akte
nemen dat de verhuring een aanvang zal nemen na voltooiing van de bouwwerken.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2246784 (R)

Overheidsopdracht voor de levering van de huur, de installatie, het onderhoud en de bijbehorende
akoestische diensten van de geluidsapparatuur van het Koninklijk Circus.
Opdracht via een openbare procedure.- Bestek/cahier des charges nr. RF/19/PO/823.- De raming bedraagt
600.000,00 EUR excl. btw of 726.000,00 EUR (btw inbegrepen).- Aanwendingen: artikels 601-03 en 703-
01 van de bedrijfsbegrotingen 2019 en volgende.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2248685 (R)

Overheidsopdracht met als voorwerp de programmatische studie type Masterplan voor de renovatie en de
restauratie van de Baden van Brussel gelegen Reebokstraat 28 te 1000 Brussel in het kader van het
Wijkcontract "Marolles".- Principe.- Dossier nr. CAR/18/PN/176.- Werf : 168912.- Onderhoud : 168917.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. CAR/18/PN/176.- Uitgave van 85.000,00 EUR btw inbegrepen.- Vergoeding
van de studies van de geselecteerde inschrijvers.- Uitgave van 5.000,00 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 4 ondernemers.- Artikel 93022/72260 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject
nr. PA22-4-2019.- Lening : artikel 93022/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 411 van het College
van 23/05/2019, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2251958 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de ontmanteling en afbraak voor de herbestemming van
de Beurs van Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/064.- Vastlegging  EP 19 - 20671.Werf/Goed
168920.- Onderhoud 168921.
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. OPP/2019/064.- Uitgave
van 719.670,68 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone begroting van 2019.-
Investeringsproject MO66-10-2019- Lening : artikel 13766/96151

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

[29] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2244717 (R)
Toelage 2019 voor de vereniging "Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie".- Bedrag :
4.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 4.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Comité de
Quartier Marie-Christine/Reine/Stéphanie", voor de organisatie van de Bloemenmarkt mei 2019.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door
de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2252281 (R)
Toelage 2019 aan de vzw "BXL Beer Fest".- Bedrag : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.000,00 EUR.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019 aan
de vzw "BXL Beer Fest" voor de organisatie van een festival, onder voorbehoud van de goedkeuring van
deze begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2252270 (R)
Toelage 2019 aan de vzw "Quartier Dansaert".- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Quartier Dansaert", voor de organisatie van
animaties in 2019 en voor de werkingskosten van de vereniging.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid.

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

Handel - 2243993 (R)
Vzw "De Gezellen van Sint-Laurentius".- Toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan vzw "De Gezellen van Sint-
Laurentius", voor de organisatie van de Meyboom 2019.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2252290 (R)
Toelage 2019 aan de feitelijke vereniging : Wijkbewoners en Handelaars Diksmuidelaan.- Bedrag :
1.250,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 1.250,00 EUR aan de feitelijke vereniging : "Wijkbewoners en
Handelaars Diksmuidelaan" voor de organisatie van een buurtfeest/Rommelmarkt.- Artikel 52009/32201
van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2252286 (R)
Toelage 2019 aan de feitelijke vereniging : Wijkbewoners en Handelaars Diksmuidelaan.- Bedrag : 600,00
EUR.
Toekennen van een subsidie van 600,00 EUR aan de feitelijke vereniging : Wijkbewoners en Handelaars
Diksmuidelaan voor de organisatie van een wijkfeest : "Soirée Cinema" toekennen.- Artikel 52009/32201
van de gewone begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2243929 (R)
Vzw "Schuman Square Comité".- Toelage : 20.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 20.000,00 EUR aan de vzw "Schuman Square Comité",
voor de organisatie van het broodfeest en "Schuman Lights Up".- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende
overheid.

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

Handel - 2237535 (R)
Vzw "Unie van Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek-Center".- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan de vzw "Unie van Handelaars en
Zelfstandigen van Heembeek-Center", voor de organisatie van een braderij en eindejaarsverlichting 2019
in de straat.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2243998 (R)
Vzw "Commune Libre du Sablon".- Toelage : 6.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 6.000,00 EUR aan de vzw "Commune Libre du Sablon",
voor de organisatie van de Gastronomische markt en de Festivals van 15/08/2019.- Artikel 52009/32201
van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2252248 (R)
Toelage 2019 aan de vzw "Mabru".- Bedrag : 10.000,00 EUR.
Toekennen van subsidie voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw "Mabru", voor de organisatie
van animaties en/of verlichtingen in 2019.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019 onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2252251 (R)
Toelage 2019 aan de vzw "Mabru".- Bedrag : 15.000,00EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan de vzw "Mabru", voor de
organisatie van een 'nachtelijke open deur' van 20 tot 21/09/2019.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende
autoriteit.

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

Handel - 2252288 (R)
Toelage 2019 aan de feitelijke vereniging : Wijkbewoners en Handelaars Diksmuidelaan.- Bedrag : 575,00
EUR.
Toekennen van een subsidie van 575,00 EUR aan de feitelijke vereniging : Wijkbewoners en Handelaars
Diksmuidelaan voor de organisatie van een buurtfeest op 26/5/2019.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019 onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende
overheid.

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

[41] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2242769 (R)
Wedstrijd "Brussel in de bloemen 2019".- Reglement 2019.
Reglement voor het jaar 2019 betreffende een wedstrijd voor bebloemde gevels en versieringen op basis
van bloemen die zichtbaar zijn vanaf de straat.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2234062 (R)

Vereniging "Promenade Verte de Neder-over-Heembeek - Groene Wandeling van Neder-over-
Heembeek".- Toelage : 250,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 250,00 EUR aan de vereniging "Promenade Verte de Neder-over-
Heembeek - Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek" gelegen Trassersweg 346-349 te 1120
Brussel voor het dagelijks administratief beheer.- Artikel 76605/332/02 van de gewone begroting 2019,
door het gebruik van de voorlopige twaalfden toe te laten en onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2246143 (R)

Dhr. Adel SAEBI.- Toelage : 791,10 EUR.
Toekennen van een toelage van 791,10 EUR aan dhr. Adel SAEBI voor de organisatie van de actie voor
het ophalen van peukjes op het grondgebied van de Stad Brussel.- Artikel 87605/331/01 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2249135 (R)

Dhr. Gautier MARCHAL.- Toelage : 39,57 EUR.
Toekennen van een toelage van 39,57 EUR aan dhr. Gautier MARCHAL, Emile Bockstaellaan 396 te
1020 Brussel voor de aankoop van afvalgrijpers.- Artikel 87605/331/01 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2240381 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. 2019-034.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-259.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.696,93 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
BM05-302-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 320 van het College van 16/05/2019, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[46] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2246830 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-041.- BM05-
302-2009.- TQX-113.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-341.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.853,91 EUR (incl. btw).-
Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 472 van het College van 23/05/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[47] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2238332 (R)
Kosteloze afstand vrij van een deel van een terrein perceel gelegen Antwerpsesteenweg in te lijven in de
openbare weg.
De kosteloze afstand aan de Stad aanvaarden van een deel van een terreinperceel, van 401,92 m², gelegen
Vliegveldstraat, op 01/01/2018 gekadastreerd Brussel 13e Afdeling, sectie D, nr. 439H9, onbelast en
zonder kosten voor de Stad Brussel met als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis.

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

[48] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2244484 (R)
Nieuwe overeenkomst tussen de Stad en de vereniging «La Promenade Verte de Neder-over-Heembeek -
De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek» voor de uitvoering van het project "La Promenade
Pédagogique de NOH".
Goedkeuren van de nieuwe overeenkomst tussen de Stad en de vzw «La Promenade Verte de Neder-over-
Heembeek - De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek» in het kader van het "Burgerbudget
NOH" 2017.

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

[49] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2240981 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. 2019-037.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-275.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 13.603,64 EUR (btw
inbegrepen).- Investeringsproject nr. DH15-1-2019.- Artikel 13615/723/60 van de buitengewone
begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 358 van het College van 16/05/2019, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2233467 (R)

Archief van de Stad Brussel.-  Schenking van archiefstukken van de vzw Brussel-Musea-
Tentoonstellingen.- Overeenkomst.
De schenking van archiefstukken van de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen aan de Stad Brussel (het
Archief) aanvaarden.- Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2252063 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 24 en 25 mei 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 2.525,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2019.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 522 van het
College van 23/05/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2244394 (R)

Toerisme 2019.- Toelage aan de vzw "Comedy Club".- Bedrag : 20.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 20.000,00 EUR aan de vzw "Comedy Club" voor het evenement
"Festival Rire Ensemble 2019".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud
van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[53] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2241473 (R)
Cultuur 2019.- Overeenkomst vzw Brufête-Brufeest.- Actualisering.
De bijgewerkte tekst van de overeenkomst tussen de stad Brussel en de vzw Brufeest aannemen, die op
23/11/2015 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd in het kader van de toekenning van een
exploitatiesubsidie van 843.000,00 EUR en van de taken die aan de vereniging door de Stad worden
toevertrouwd - Bijwerking van de bepalingen.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2238799 (R)

Toerisme 2019.- Partnershipovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en de vzw "Rock The City".
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad, het OCMW van de Stad en de vzw "Rock The City", die als
onderwerp heeft om de financiële hulp te bepalen die door de Stad aan de vzw wordt toegekend in het
kader van zijn missie.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2251912 (R)

Cultuur 2019 : Toelage aan de vzw Alma del Sur.- Totaal Bedrag : 9.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR aan de vzw Alma del Sur voor de
organisatie van het evenement "Brussels Tango Festival 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.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2247511 (R)

Toerisme 2019 : Toelage aan de vzw "Le Troisième Œil".- Bedrag : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw "Le Troisième Œil" voor de organisatie van
het weldadigheidsgala "Battle of Champions - Fight for Equality", onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.- Artikel 56110/33202 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2247617 (R)

Samenwerkingsovereenkomst 2019 tussen de Stad en de vzw "Chamo Events & Communication".
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Chamo Events & Communication" waarin de logistieke en
financiële steun van de Stad (20.000,00 EUR) ter gelegenheid van de organisatie van de editie 2019 van
het evenement "Retrorama, The Vintage Village" en de verbintenissen van de organisator vastgelegd
worden.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2246679 (R)

Toelage Cultuur 2019.- Particulier Pauline Marie DUCLAUD-LACOSTE.- Bedrag : 300,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 300,00 EUR aan mevr. Pauline Marie DUCLAUD-LACOSTE voor de
organisatie van de "Culture Meet Up Networking" in Sint-Gorikshallen op 08/10/2019.- Artikel
76210/33101 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting
2019 door de toezichthoudende overheid.

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