
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 9 september 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2261515 (R)

Vzw Divers-City.- Toelage : 6.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 6.000,00 EUR aan de vzw Divers-City voor de organisatie van de Diwan
Awards van 29/03/2019 in Brussels Expo.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2260099 (R)

Vzw Brufête-Brufeest.- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de vzw Brufête-Brufeest voor de festiviteiten van 75
jaar van de Bevrijding van Brussel en in het bijzonder voor het bal dat op 06/09/2019 zal georganiseerd
worden.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2266094 (R)

Vzw Joods Museum van België.- Toelage : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.000,00 EUR aan de vzw Joods Museum van België voor het concert van
de zangeres Ramonde in het Stadhuis op 04/12/2019.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2265182 (R)

Vzw "Institut Européen du Dialogue et de la Cohabitation Pacifique", afgekort I.E.D.C.P..- Toelage :
5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Institut Européen du Dialogue et de la
Cohabitation Pacifique", afgekort I.E.D.C.P. voor de tussenkomst in de werkingskosten van 2019.- Artikel
76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2262148 (R)

Vzw Team Boughanem.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Team Boughanem voor de organisatie van het
internationale gala van Thaiboksen - team  Boughanem, van 22/04/2019 in Brussels Expo.- Artikel
76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2270237 (R)

Vzw Brussels Mayor Events (BME).- Toelage : 8.930,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 8.930,00 EUR aan de vzw BRUSSELS MAJOR EVENTS (BME) voor de
organisatie van het concert "Home et Girlschool" van 06/05/2019 in het Stadhuis.- Artikel 76201/33202
van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2266958 (R)
Vzw In2out Productions.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw In2out Productions voor de organisatie van de
première van de Film "TOUS ENSEMBLE" in de Espace Magh op 22/03/2019.- Artikel 76201/33202 van
de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2264590 (R)

Subsidie voor de Nieuwjaarsdrink : 300,00 EUR.- Wijziging van begunstigde.
Herroepen van de nominatieve subsidie van 300,00 EUR aan de feitelijke vereniging Inwonerscomité van
Haren op artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019 (lijst der overdrachten gestemd door de
Gemeenteraad op 11/03/2019), want de organisatie is sinds 30/01/2019 een vzw geworden.- Toekennen
van deze toelage van 300,00 EUR aan de vzw HAREN+.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting
van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2270295 (R)

Vzw "Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles".- Toelage : 500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 500,00 EUR aan de vzw "Cercle Polytechnique de l'Université Libre de
Bruxelles" voor de tussenkomst in de kosten van "6 uren Cuistax" georganiseerd op 2/10/2019 aan de
ULB.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2271667 (R)

J.48203/OK- Bewakingscamera's.- Advies van de Gemeenteraad - Hogeschool Francisco Ferrer .
Een gunstig advies uitbrengen betreffende de aanvraag van de Hogeschool Francisco Ferrer  voor wat
betreft de installatie van 4 bewakingscamera’s, waarbij één wordt geplaatst in de Fonteinstraat, 4 te 1000
Brussel, en de overige drie op het Anneessensplein, 11 te 1000 Brussel op de gevels van de Hogeschool
Francisco Ferrer.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2267305 (R)

JD.- J. 47682/OK.- "Bal National 2019".- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening
van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 19/07/2018 waarbij  bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 20/07/2018 tot 21/07/2018, ter gelegenheid van het evenement «Bal National 2019» in de
gesloten perimeter gelegen Vossenplein, 1000 Brussel, bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2272200 (R)

SJ 40.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Bijvoegsel 4.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
de vzw Dokters van de Wereld tot 30/09/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2272198 (R)

SJ 40.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Bijvoegsel 4.
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
30/09/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2270829 (R)

JD.48253/OK.- Bewakingscamera's.- Advies van de Gemeenteraad.
Een gunstig advies uitbrengen betreffende de aanvraag van het Bischoffsheiminstituut voor wat betreft
de installatie van 3 bewakingscamera’s, waarbij 2 worden geplaatst in de Blekerijstraat, 52 te 1000
Brussel, en de derde in de Vaartstraat 55-57, te 1000 Brussel op de gevels van het Bischoffsheiminstituut.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2268370 (R)

SJ. 48274/A.- Nationale Bank van België.- Bewakingscamera’s.- Advies van de Gemeenteraad.
Een gunstig advies uitbrengen voor wat betreft de Nationale Bank van België, met hoofdkantoor te 1000
Brussel, Berlaimontlaan nr. 14, om haar externe bewakingscamera's te richten op de perimeter direct rond
haar gebouwen.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2270078 (R)
JD.- J. 48179/OK.- DUSE Urban Sport Festival.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 01/08/2019 waarbij  bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 17/08/2019, ter gelegenheid van het evenement «DUSE Urban Sport Festival» in de
gesloten perimeter gelegen Atomiumlaan, 1020 Brussel, bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2268556

(R)
Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek.- Wijzigingen aan de begroting van 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2263760

(R)
Heilige Engelen Kerk.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2020 van de Heilige Engelen Kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266233

(R)
Sint-Gertrudis kerk te Etterbeek.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 327.501,19 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266486

(R)
Protestantse kerk " St-Andrew's Church of Scotland" te Elsene.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2020 van de Protestantse kerk " St-Andrew's Church of Scotland" te Elsene, in evenwicht zonder
financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2268697

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2020 van de Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2267204

(R)
Sint-Jan-Baptist ten Begijnhofkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 16.106,12 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2267543

(R)
Kristus-Koningkerk.- Begroting 2020.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2020 van de Kristus-Koningkerk.- 2) Gewone dotatie van 851,08 EUR.- Artikel 79001/435/01
van de gewone begroting 2020 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266562

(R)
Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Verenigde Anglikaanse
kerk te Elsene, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2267316
(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2020 van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2267704

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk. - Begroting 2020.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2020 van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk en over de goedkeuring van het stadsaandeel
in de buitengewone dotatie : 575,42 EUR aan te wenden op artikel 79066/522/52 van de buitengewone
begroting 2020 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2269973

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Wijzigingen aan de begroting van 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring van wijzigingen aan de begroting 2019 en aan het
aandeel van de Stad in de toelage van 1.284,65 EUR aangewend op artikel  79001/435/01 van de gewone
begroting van het dienstjaar 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2268337

(R)
Nederlandse Evangelische Hervormde Kerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 36,75 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2270221

(R)
Sint-Rochuskerk.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Sint-Rochuskerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2270345

(R)
Heilig-Hartkerk.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Heilig-Hartkerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266244

(R)
Sint-Gertrudis kerk te Etterbeek.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Sint-Gertrudis kerk te
Etterbeek, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266079

(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.
De begrotingswijzigingen 2019 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur
van 22/05/2019) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266153
(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Rekening 2018.
De rekening 2018 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
22/05/2019) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266506

(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (art.112bis).
Beraadslaging nr. 46 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 17/07/2019 waarbij de
begrotingswijziging nr 1 voor het dienstjaar 2019 vastgesteld wordt.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2266759

(R)
Sint-Niklaaskerk.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Sint-Niklaaskerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2260644 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (25/04/2019) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden voor de periode van 01/01/2019 tot
31/12/2019.
De doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling goedkeuren :
- 728.025,17 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2019 aan het OCMW van Brussel;
- 54.621,53 EUR op artikel 12403/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Grondregie;
- 23.025,72 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan Buurthuis(zen) - Centrum
voor maatschappelijke buurtanimatie;
- 80.334,80 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan De Brusselse Keukens;
- 8.690,67 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan Renobru;
- 14.102,92 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Berg van Barmhartigheid;
- 474.241,10 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan het Instituut Jules Bordet;
- 1.007.138,39 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel UVC Sint-Pieter;
- 380.823,41 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging-
U.K.Z.K.F.;
- 1.080.098,69 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging
U.V.C. Brugmann;
- 38.978,81 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan het Universitaire
Ziekenhuisnetwerk van Brussel UZC Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2267116 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (25/04/2019) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D-E voor de periode van
01/01/2019 tot 31/12/2019.
De doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling goedkeuren :
- 231.683,91 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2019 aan het OCMW van Brussel;
- 39.356,89 EUR op artikel 12403/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Grondregie;
- 16.227,05 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan Buurthuis(zen) - Centrum
voor maatschappelijke buurtanimatie;
- 112.726,04 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan De Brusselse Kukens;
- 7.280,13 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan Renobru;
- 3.282,51 EUR, op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Berg van Barmhartigheid;
- 59.256,99 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan het Instituut Jules Bordet;
- 236.543,80 EUR,op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel UVC Sint-Pieter;
- 40.564,04 EUR, op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging-
U.K.Z.K.F.;
- 220.824,93 EUR, op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging
U.V.C. Brugmann;
- 503,79 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan het Universitaire
Ziekenhuisnetwerk van Brussel UZC Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2267114 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (25/04/2019) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C voor de periode van 01/01/2019
tot 31/12/2019.
De doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling goedkeuren :
- 266.271,08 EUR, op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2019 aan het OCMW van Brussel;
- 18.127,00 EUR, op artikel 12403/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Grondregie;
- 7.117,02 EUR, op artikel 52003/43507 van degewone begroting 2019 aan Buurthuis(zen) - Centrum
voor maatschappelijke buurtanimatie;
- 9.708,23 EUR, op artikel 52003/43507 van degewone begroting 2019 aan de Brusselse keukens;
- 1.430,01 EUR, op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019  aan Renobru;
- 10.483,91 EUR, op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Berg van
Barmhartigheid;
- 96.517,92 EUR,op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan het Instituut Jules Bordet;
- 340.405,30 EUR, op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel UVC Sint-Pieter;
- 80.770,78 EUR, op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging-
U.K.Z.K.F.;
- 369.796,73 EUR, op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan de Ziekenhuisvereniging
U.V.C. Brugmann;
- 4.259,29 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2019 aan het Universitaire
Ziekenhuisnetwerk van Brussel UZC Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2061792 (R)

Toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger
een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid
voor veiligheid en preventie voor het jaar 2016 (Koninklijk Besluit van 09/11/2016) - Ondersteunend
dossier 2016.
Het principe goedkeuren van de volledige overdracht van de toelage van 1.936.683,40 EUR, in mindering
van de verplichte bijdrage van de Stad aan de werking van de Politiezone.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2271254 (R)

Toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger
een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid
voor veiligheid en preventie voor het jaar 2017 (Koninklijk besluit van 22/06/2017) - dossier 2017.
Het principe aannemen van de volledige overdracht van de toelage voor een veiligheids- en
samenlevingscontract toegekend door de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van de toepassing van een
politiek van veiligheid en preventie voor het jaar 2017, van 1.936.683,40 EUR, in mindering van de
verplichte bijdrage van de Stad aan de werking van de politiezone.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2267084 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 3.000.000,00 EUR
aan de Brusselse gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het
personeel voor de periode van 01/01/2018 tot 31/12/2018.
De doorstorting van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling goed te keuren :
-214.000,00 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2019 aan het OCMW van Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2267566 (R)

21/03/2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie
van 1.000.000,00 EUR aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het
Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2018.
Goedkeuring van de doorstorting van volgende bedragen :
- 20.599,57 EUR EUR op artikel 76103/43507 van de gewonge begroting 2019 aan "Jeunesse à Bruxelles
vzw".;
- 18.000,00 EUR op artikel 85103/43507 van de gewonge begroting 2019 aan "Mission Locale pour
l'Emploi de Bruxelles Ville vzw".;
- 32.028,84 EUR op artikel 30003/43507 van de gewonge begroting 2019 aan "BRAVVO Bruxelles
Avance"/ Brussel Vooruit vzw;
- 30.961,88 EUR op artikel 77203/43507 van de gewonge begroting 2019 aan "Rock the City! vzw."

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings
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[43] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2269374 (R)
Duurzame ontwikkeling.- Urbinat.- Consortium Agreement.
Overeenkomst tussen de leden van het consortium van het Urbinat project (Consortium Agreement).

-----------------------------------------------------------------------
[44] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2267539 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Samenvattende lijst.-  Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10439 et 10483.- Totale raming van 52.500,00 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 158 van het College van 22/08/2019, overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2263584 (R)

Samenvattende lijst van de overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.-
Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10454, 10667, 10685 et 10747.- Totale raming van
17.750,00 EUR btw inbegrepen.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 87 van het College van 11/07/2019, overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2265503 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 10447, 10451, 10476, 10477, 10484, 10486, 10501,
10502, 10503, 10508, 10529, 10553, 10554, 10654, 10778 et 10799.- Totale raming van 64.395,93 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikels van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen
van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 77 van het College van 18/07/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2262290 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10443, 10444, 10455, 10514, 10527, 10540, 10555,
10556, 10563, 10592, 10608 en 10700.- Totale raming van 106.200,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene
artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 53 van het
College van 04/07/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2269298 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Samenvattende lijst.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10450, 10528, 10679, 10681, 10698, 10798, 10840,
10841 en 10855.- Totale raming van 117.290,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 164 van het College van
22/08/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2264816 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10494, 10510, 10539 et 10550.- Totale raming van
6.171,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 72 van het College van 18/07/2019 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[50] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2246147 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, montage,
plaatsing en installatie gedurende 24 maanden, van buiten- en binnensignalisaties (CDA/010533/LDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010533/LDR.- Uitgave over 24
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 72460 van de
buitengewone begrotingen van 2019 tot 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 82 van het
College van 18/07/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2260349 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van steek- en rolwagens (CDA/009047/BUB).- Aanvullende leveringen.
De opdracht voorzien met de aanvullende leveringen van sterke rolwagens.- Zonder nieuwe
overdrachtsprocedure in toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14/01/2013 dat de
algemene regels van uitvoering van overheidsopdrachten vaststelt.- Uitgave van 1.641,49 EUR.-
Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 en 2020.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 58 van het College van 04/07/2019, overeenkomstig artikel
234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2240579 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
elektrische huishoudapparatuur voor beroepsgebruik (CDA/010266/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek/cahier spécial des charges nr.
CDA/010266/CVB.- Uitgave over 12 maanden van 142.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene
artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 en 2020.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 169 van het College van 22/08/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2264508 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 12
maanden, verlichtingstoestellen en verbruiksgoederen (CDA/010385/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010385/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 90.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 15.000,00 EUR voor perceel 1 en 75.000,00
EUR voor perceel 2.- Artikelen 72360, 72460 et 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 en
2020 voor het perceel 1 en 12402 et 12502 van de gewone begrotingen van 2019 en 2020 voor het perceel
2 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten de aanneming van de begroting van
2020 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 86 van het College van 18/07/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2260405 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering en plaatsing, gedurende 48
maanden, van buiten- en binnensignalisatie voor de departementen Openbaar Onderwijs en Demografie
(Demo III) (CDA/007792/DCH).- Uitbreiding.
Onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 26, § 1, 3°, b), van de wet van 15/06/2006 en aan de
voorwaarden van de hoofdopdracht.- Uitgave van 5.000,00 EUR.- Artikel 76110/72460 van de
buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[55] Aankoopcentrale - Sectie II - Opdrachten  van diensten - 2263927 (R)
Overheidsopdracht voor diensten in 2 percelen met het doel het actualiseren en de ontwikkeling,
gedurende 36 maanden, van een commercieel ontwikkelingsschema, alsmede de ontwikkeling, het
actualiseren en het onderhouden, gedurende 48 maanden, van een webobservatorium voor de handel
(CDA/010763/DDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/010763/DDR.- Uitgave van
210.540,00 EUR btw inbegrepen, waarvan 151.250,00 EUR voor het perceel 1 (commercieel
ontwikkelingsschema) en 59.290,00 EUR voor het perceel 2 (webobservatorium voor de handel).- Artikel
52009/12406 van de gewone begrotingen van 2020 tot 2023 voor het perceel 1 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid) en artikel 52009/74760 van de buitengewone begroting
van 2019 voor het perceel 2 (onder voorbehoud van de aanneming van de begrotingswijziging 2019/01
door het College, door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Lening
voor het perceel 2.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2266219 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor het departement Openbaar Onderwijs (CDA/010807/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 100.000,00 EUR btw inbegrepen
waarvan 94.000,00 EUR voor perceel 1 en 6.000,00 EUR voor perceel 2.- Artikel 73508/74451 van de
buitengewone begroting van 2019 voor de uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begroting voor de
ontvangst onder de vorm van een subsidie ten belope van 80% van de 'Fédération Wallonie-Bruxelles'.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 149 van het College van 29/08/2019 overeenkomstig artikel 234
§3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2266285 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, installatie en inbedrijfstelling van
luchtbevochtigers voor de cel Archief van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(CDA/010805/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 46.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Artikel 77810/74498 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 182 van het College van 22/08/2019 overeenkomstig artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2262883 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van minibussen voor de cel Autopark van het
departement Wegeniswerken (CDA/010770/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010770/PTL.- Uitgave van
80.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 97 van het College van 18/07/2019 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2257517 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 10 percelen met het doel de levering van uitrusting, speelgoed en
materiaal voor psychomotoriek voor de crèche Wittouck van het departement Demografie
(CDA/010715/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/010715/LDR.- Uitgave van 51.000,00
EUR btw inbegrepen, waarvan 500,00 EUR voor perceel 1, 4.200,00 EUR voor perceel 2, 2.200,00 EUR
voor perceel 3, 1.900,00 EUR voor perceel 4, 11.800,00 EUR voor perceel 5, 3.100,00 EUR voor perceel
6, 3.000,00 EUR voor perceel 7, 8.300,00 EUR voor perceel 8, 3.300,00 EUR voor perceel 9, 3.000,00
EUR voor perceel 10 en 9.700,00 EUR voor de opslag als gevolg van een eventuele uitgestelde oplevering
van de gebouwen en voor de financiële blokkering die eruit zou voortvloeien.- Artikel 84447/74451 van
de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 103 van het College van
11/07/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[60] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2267426 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van bestelwagens van het type
pick-up voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken (CDA/010785/PTL).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010785/PTL.- Uitgave van
100.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 183 van het College van 22/08/2019 overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2260472 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 10 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor kinderverzorging voor de crèche Wittouck van het departement Demografie
(CDA/010757/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010757/LDR.- Uitgave van
62.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 10.000,00 EUR voor perceel 1, 9.000,00 EUR voor perceel 2,
2.000,00 EUR voor perceel 3, 3.000,00 EUR voor perceel 4, 10.000,00 EUR voor perceel 5, 3.000,00
EUR voor perceel 6, 2.000,00 EUR voor perceel 7, 1.000,00 EUR voor perceel 8, 2.000,00 EUR voor
perceel 9, 2.000,00 EUR voor perceel 10 en 18.000,00 EUR voor de opslag als gevolg van een eventuele
uitgestelde oplevering van de gebouwen en voor de financiële blokkering die eruit zou voortvloeien.-
Artikel 84447/74451 van de buitengewone begroting van 2019 (onder voorbehoud van de inschrijving van
de nodige kredieten).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 95 van het College van 18/07/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2262225 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering, uitpakken en plaatsing van
atletiekmateriaal voor de cel Sport van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(CDA/010773/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 75.000,00 EUR inclusief 21% btw
waarvan 45.000,00 EUR voor perceel 1, 15.000,00 EUR voor perceel 2 en 15.000,00 EUR voor perceel
3.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing
nr. 105 van het College van 11/07/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2236409 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-029.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-233.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 1.399,85 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject EA05-25-2017.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 98 van het College van 18/07/2019, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Wegeniswerken - Logistiek - Autopark - 2266796 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. 2019-070.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-539, -540 en -572.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
2.715,75 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 187 van het College van 22/08/2019, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2253773 (R)

Vzw "Brusselse Zwem- en Badinrichtingen - Bains de Bruxelles".- Buitengewone toelage 2013.-
Aanhangsel nr. 3.
Aanhangsel nr. 3 aan de overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Brusselse Zwem- en Badinrichtingen -
Bains de Bruxelles" aangenomen door de Gemeenteraad van 02/12/2013 in het kader van de toekenning
van een buitengewone toelage van 265.000,00 EUR voor de uitvoering van de aanpassingswerken en
werken aan de technische of andere uitrusting nuttig voor de uitbating van de sportcentra in de
zwembaden.

-----------------------------------------------------------------------
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[66] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2262435 (R)
Aanvullende subsidie Sport 2019 aan de vzw Brussels Major Events.- Bedrag : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw
Brussels Major Events als aanvullende subsidie voor de organisatie van het evenement "Hello Summer".-
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2258803 (R)

Vzw "F.C. Suryoyés Bruxellois".- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw "F.C. Suryoyés Bruxellois" als
werkingstoelage.- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2262493 (R)

Vzw "Brussels Basketball".- Buitengewone toelage : 50.000,00 EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een buitengewone subsidie van 50.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Basketball" voor
de aankoop van sportuitrusting.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2019.- 2)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw "Brussels Basketball" die de modaliteiten bepaalt voor de
vereffening van de subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2262660 (R)

Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de La Marolle School Complex, Sint-Theresiastraat 1
te 1000 Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 0660/CE/19-07.- Uitgave van 143.100,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
AEK06-1-2014.- Lening : artikel 87966/72460.- Kennisnemen van de beslissing nr. 203 van het College
van 22/08/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2260411 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting 2019.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 28.677,00 EUR (btw
inbegrepen).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennis nemen van
de beslissing nr. 116 van het College van 11/07/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2261963 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting 2019.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 34.164,04 EUR (btw
inbegrepen).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 154 van het College van 29/08/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2262572 (R)

Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de Tivoli School Complex, Claessensstraat 59 te
1020 Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 0660/CE/19-04.- Uitgave van 143.100,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
AEK06-1-2014.- Lening : artikel 87966/72460.- Kennisnemen van de beslissing nr. 202 van het College
van 22/08/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[73] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2246147 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, montage,
plaatsing en installatie gedurende 24 maanden, van buiten- en binnensignalisaties (CDA/010533/LDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010533/LDR.- Uitgave over 24
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 72460 van de
buitengewone begrotingen van 2019 tot 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 82 van het
College van 18/07/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 50
-----------------------------------------------------------------------

[74] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2257517 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 10 percelen met het doel de levering van uitrusting, speelgoed en
materiaal voor psychomotoriek voor de crèche Wittouck van het departement Demografie
(CDA/010715/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/010715/LDR.- Uitgave van 51.000,00
EUR btw inbegrepen, waarvan 500,00 EUR voor perceel 1, 4.200,00 EUR voor perceel 2, 2.200,00 EUR
voor perceel 3, 1.900,00 EUR voor perceel 4, 11.800,00 EUR voor perceel 5, 3.100,00 EUR voor perceel
6, 3.000,00 EUR voor perceel 7, 8.300,00 EUR voor perceel 8, 3.300,00 EUR voor perceel 9, 3.000,00
EUR voor perceel 10 en 9.700,00 EUR voor de opslag als gevolg van een eventuele uitgestelde oplevering
van de gebouwen en voor de financiële blokkering die eruit zou voortvloeien.- Artikel 84447/74451 van
de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 103 van het College van
11/07/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 59
-----------------------------------------------------------------------

[75] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2260472 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 10 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor kinderverzorging voor de crèche Wittouck van het departement Demografie
(CDA/010757/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010757/LDR.- Uitgave van
62.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 10.000,00 EUR voor perceel 1, 9.000,00 EUR voor perceel 2,
2.000,00 EUR voor perceel 3, 3.000,00 EUR voor perceel 4, 10.000,00 EUR voor perceel 5, 3.000,00
EUR voor perceel 6, 2.000,00 EUR voor perceel 7, 1.000,00 EUR voor perceel 8, 2.000,00 EUR voor
perceel 9, 2.000,00 EUR voor perceel 10 en 18.000,00 EUR voor de opslag als gevolg van een eventuele
uitgestelde oplevering van de gebouwen en voor de financiële blokkering die eruit zou voortvloeien.-
Artikel 84447/74451 van de buitengewone begroting van 2019 (onder voorbehoud van de inschrijving van
de nodige kredieten).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 95 van het College van 18/07/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 61
-----------------------------------------------------------------------

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 9 september 2019 12

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2246153&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2257521&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2260476&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[76] Openbaar onderwijs - Financiën - Wedden - 2248682 (R)
Verdeling voor het schooljaar 2018/2019 van de gewestelijke toelage in het kader van het Programma
Preventie Schoolverzuim (PSV).
1) Subsidies toekennen ten voordele van de verenigingen die partners zijn van de scholen van de Stad
Brussel voor de activiteiten van het PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende
bedragen vastleggen voor een totale uitgave van 62.820,51 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone
begroting 2019) :
- Vzw "Schola ULB" : 5.040,00 EUR voor het project BXL09 in het "Institut Paul Henri Spaak" ;
- Vzw "Schola ULB" : 3.744,00 EUR voor het project BXL10 in het "Athénée Léon Lepage" ;
- Vzw "De Capes et de Mots" : 7.462,40 EUR voor het project BXL13 in het "Institut De Mot-Couvreur" ;
- Vzw "Centre régional du Libre Examen" : 4.837,12 EUR voor het project BXL14 in het "Institut
Bisschoffsheim" ;
- Vzw "La Scientothèque" : 4.740,00 EUR voor het project BXL15 in het "Athénée Marguerite
Yourcenar" ;
- Vzw "Les ambassadeurs d’expression citoyenne" : 2.922,08 EUR voor het project BXL16 in het
"Athénée Robert Catteau" ;
- Vzw "Schola ULB" : 4.492,80 EUR voor het project BXL22 in het "Ecole primaire des Eburons" ;
- Vzw "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers (Remua)" : 4.062,56 EUR voor het project BXL25
in het "Ecole fondamentale du Tivoli" ;
- Vzw "Remua" : 4.062,56 EUR voor het project BXL26 in het "Ecole fondamentale Baron Steens" ;
- Vzw "Confédération Parascolaire" : 1.353,60 EUR voor het project BXL27 in het "Ecole primaire
Steyls" ;
- Vzw "Schola ULB" : 1.123,20 EUR voor het project BXL29 in het "Ecole fondamentale Emile André" ;
- Vzw "Centre culturel Omar Khayam" : 5.346,43 EUR voor het project BXL30 in het "Ecole
fondamentale Emile André" ;
- Vzw "Remua" : 4.062,56 EUR voor het project  BXL31 in het "Ecole fondamentale Emile André" ;
- Vzw "Musique Plurielle" : 3.931,20 EUR voor het project BXL32 in het "Ecole fondamentale du Canal"
;
- Vzw "Schola ULB" : 2.400,00 EUR voor het project BXL35 in het "Ecole primaire Léon Lepage" ;
- Vzw "Schola ULB" : 3.240,00 EUR voor het project BXL36 in het "Ecole fondamentale Congrès
Dachsbeck".
2) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van het Vrij Onderwijs voor de activiteiten van het
PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 60.144,86 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2019) :
- Vzw "Institut Notre-Dame de Joie" : 2.620,80 EUR voor het project BXL06 in het "Institut Notre-Dame
de Joie" - inrichtende macht van "Ecole des 4 vents" ;
- Vzw "La Fraternité" : 5.490,00 EUR als inrichtende macht van "Collège La fraternité, site Saint-
Vincent" voor het project BXL20 ;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 6.854,40 EUR als inrichtende macht van "Institut Saint-Louis", lagere
school, voor de projecten BXL38 en BXL40 ;
- Vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 10.281,60 als inrichtende macht van "Ecole fondamentale Enfant
Jésus" voor het project BXL41 ;
- Vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 2.520,00 EUR als inrichtende macht van "Ecole Saint-Jean
Baptiste" voor het project 42 ;
- Vzw "Institut Sainte-Ursule" : 6.426,00 EUR als inrichtende macht van de inrichting met dezelfde naam
voor de projecten BXL43, BXL44 en BXL45 ;
- Vzw "Institut Saint-Thomas d’Aquin" : 10.692,86 EUR als inrichtende macht van de inrichting met
dezelfde naam voor het project BXL46 ;
- Vzw "Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes" : 3.240,00 EUR als inrichtrende macht
van het "Institut Maris Stella" voor het project BXL47 ;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 9.019,20 EUR als inrichtende macht van de inrichting met dezelfde naam
voor het project BXL48 ;
- Vzw Sint-Goedele Brussel : 3.000,00 EUR als inrichtende macht van het « Sint-Pieterscollege » voor het
project BXL53.
3) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van de Gemeenschap voor de activiteiten van het PSV
(Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 22.628,40 EUR (onder voorbehoud van het bestaan van kredieten op artikel 70008/41501 van
de gewone begroting van 2019) :
- "Communauté française - Athénée royal de Bruxelles 2" : 7.560,00 EUR voor het project BXL03 ;
- "Communauté française - Athénée royal Gatti de Gamond" : 5.324,40 EUR voor het project BXL07 ;
- "Communauté française - Athénée royal de la Rive Gauche" : 3.360,00 EUR voor het project BXL34 ;
- "Commission communautaire française - Institut Charles Gheude" : 6.384,00 EUR voor het project
BXL17.

-----------------------------------------------------------------------
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[77] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2266032 (R)
Vzw "Association pour la Mémoire de la Shoah".- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een totaal bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw "Association pour la
Mémoire de la Shoah" in het kader van de herdenking van de 75ste verjaardag van de bevrijding van de
Joden in België.- Artikels 76110/33202 (2.500,00 EUR), 76201/33202 (2.500,00 EUR), 77210/33202
(2.500,00EUR), en 79001/33202 (2.500,00 EUR) van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2267788 (R)

Vzw "Matissa Belgique".- Toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw "Matissa Belgique" voor de
organisatie van het evenement "Urban Street Dance 2019".- Artikel 76110/33202 van de gewone
begroting 2019.

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

[79] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2251715 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de asfalteringswerken aan de wegenis op het
grondgebied van de Stad Brussel gedurende 12 maanden, verlengbaar voor 4 jaar maximum.- Principe.-
Dossier nr. TV/2019/77/EP.
Open procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek
nr.TV/2019/77/EP.- Uitgave van 6.000.000,00 EUR btw inbegrepen (1.500.000,00 EUR btw
inbegrepen/jaar).- Artikel 42105/735/60 van de buitengewone begrotingen van 2019 tot 2022, onder
voorbehoud van de aanneming van de begrotingen 2020, 2021 en 2022 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan aan de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr AEK05-100-2009 voor een
bedrag van 1.000.000,00 EUR btw inbegrepen en in afwijking van het investeringsproject AEK05-101-
2009 voor een bedrag van 500.000,00 EUR btw inbegrepen.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2266377 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van fietspaden op het grondgebied van de
Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/88/EP.
Open procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
TV/2019/88/EP.- Uitgave van 2.600.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42105/735/60 van de
buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. AEK05-101-2009.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2258472 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en de plaatsing van een vermoedelijke
hoeveelheid van 500 fietsrekken op het grondgebied van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr.
TV/2019/84/EP.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek TV/2019/84/EP.- Uitgave van 200.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42105/731/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
AEK05-93-2009.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2261843 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw - Buitengewone begroting.- Lijst nr. 2019-059.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-282, 19-0500-253 en 19-0500-281.-
Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 20.693,19 EUR (incl. btw).- Artikels 42105/744/51, 42105/735/60 van de buitengewone
begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 318 van het College van 22/08/2019, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2266690 (R)

Beheer van de fiestboxen.- Overeenkomst met het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Overenkomst nr. TV/2016/46ter/EP met het oog op de bepaling van de delegatiemodaliteiten en de
respectieve verbintenissen van de Stad en het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in het kader van het beheer van de fiestboxen op het grondgebied van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
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[84] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2264850 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de verbeteringswerken voor de toegankelijkheid van de
wegen voor de zwakke weggebruikers, volgens de raadgevingen van het PAVE.- Principe.- Dossier nr.
TV/2019/78/EP.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2019/78/EP.- Uitgave van 750.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42105/735/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
BD05-1-2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[85] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2258794 (R)
Toewijzing standplaats C13 en toevoeging nieuwe standplaats C14 rond het Koning Boudewijnstadion.
Wijzigingen van bijlage XIII van het reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad (in bijlage) in verband met de lijst van de
standplaatsen op de Keizerin Charlottelaan en Houba de Strooperlaan en hun specialisatie.

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

Handel - 2259862 (R)
Vzw "Open Collective Brussels".- Toelage : 2 000,00 EUR.
Een subsidie van 2.000,00 EUR aan de vzw "Open Collective Brussels" voor de lopende kosten van de
vereniging, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019.

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

Handel - 2259839 (R)
Vzw "Bruxelles port de mer vismet association des habitants et commerçants du marche aux poissons".-
Toelage : 5.000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR aan vzw "Bruxelles port de mer vismet association des habitants et
commerçants du marche aux poissons" voor de reclame, verlichting en de website, toekennen.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2019.

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

Handel - 2260367 (R)
Vzw "Shopping Bockstael Association des Commerçants".- Toelage : 15.000,00 EUR.
Een subsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw "Shopping Bockstael Association des Commerçants" voor de
organisatie van evenementen en verlichtingen 2019, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019.

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

Handel - 2268308 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Installatie van een tijdelijke
elektrische kast voor het evenement Zavel Design Market op het Zavelplein (éditie 2019)
Opdrachten van beperkte waarde afgesloten via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van de offertes ontvangen van Sibelga voor een totaalbedrag van 1.707,15 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 2019/52009/72460.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 500 van het
College van 29/08/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[90] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2269105 (R)
Internationale Solidariteit.- Toelagen aan 2 verenigingen.- Bedrag : 8.000,00 EUR.
Subsidies worden toegekend aan de volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR op
het artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2019:
- 3.000,00 EUR aan de vzw Terra Brasil vzw voor de organisatie van het de vijfde editie van het festival
Percusounds dat heeft plaatsgevonden op 16-18/08 in de voetgangerszone van de Stad Brussel;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "En-GAJE" als steun voor de vrijheid van pers- en meningsuiting, een
belangrijke waarde van de democratische samenleving.

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

[91] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2267106 (R)
Mevr. Julienne GELDOF.- Toelage : 2.956,78 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.956,78 EUR aan mevr. Julienne GELDOF, Antoine Clessestraat 13 te
1020 Brussel voor de installatie van hekken aan de boomputten Antoine Clessestraat.- Artikel
87605/331/01 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[92] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2267097 (R)
Vzw "Habiquart L28".- Toelage : 250,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 250,00 EUR aan de vzw "Habiquart L28", Maurice De Moorstraat 14 te
1020 Brussel, voor het realiseren van ludieke animaties tijdens de Dag van de Netheid 2019.- Artikel
87605/332/02 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2267087 (R)

Dhr. Pierre-Henri LAGRIFFOUL.- Toelage : 182,92 EUR.
Toekennen van een toelage van 182,92 EUR aan dhr. Pierre-Henri LAGRIFFOUL, Stormklokstraat 14 te
1000 Brussel voor de aankoop van bloemen en planten voor de bloembakken in de Stormklokstraat.-
Artikel 87605/331/01 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2267399 (R)

Toelage aan de Brugmann Stichting.- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de Brugmann Stichting, A. Van Gehuchtenplein 4 te
1020 Brussel, voor de Therapeutische tuin in het UVC Brugmann.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2261461 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Lijst/2019-57.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-332.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 16.631,45 EUR (btw
inbegrpen), waarvan 11.210,65 EUR vast te leggen op het artikel 87605/724/60 van de buitengewone
begroting van 2019 (investeringsproject nr.KL05-470-2009).- Lening en 5.420,80 EUR vast te leggen op
artikels 87605/125/06 en 76605/125/06 van de gewone begroting voor 2021 t.e.m. 2025, onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring door de bevoegde overheden.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 508 van het College van 29/08/2019, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2240815 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-062.
Overheidsopdrachten van beperkte waarden met nummers 19-0500-138, -153, -214 en -349.- Toepassing
van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
8.337,15 EUR (incl. btw).- Artikels 76605/722/60, 76605/744/51 van de buitengewone begroting van
2019.- Investeringsprojecten nrs. BM05-293-2009 en ZJ05-2-2019.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 368 van het College van 22/08/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2243939 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatselijke herstelling, strook na strook, van
wandelpaden uit dolomiet in verschillende groene ruimten van de Stad Brussel volgens de instructies en
de planning van de aanbesteder.- Principe.- Dossier TV/2019/57/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2019/57/EV.- Uitgave van 120.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2019
(Investeringsproject AEK05-50-2016).- Werf nr 168437.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr 230
van het College van 04/07/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2257198 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervaardiging, de levering en de plaatsing van
informatieborden in het Warandepark en Clementinasquare.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/106/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2019/106/EV.- Uitgave van 170.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2019 (Investeringsproject nr. AEK05-5-2009).-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 506 van het College van 29/08/2019, overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[99] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2270548 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-076.-
Investeringsproject BM05-302-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-631.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.589,53 EUR (incl. btw).-
Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 511 van het College van 29/08/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2262931 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-061.-
Investeringsproject KL05-486-2009.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-352, 19-0500-397.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
6.799,41 EUR (incl. BTW).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 509 van het College van 29/08/2019, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2258047 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de programmatiestudie van de voetgangerssignalisatie,
te plaatsen in de Prins Leopoldsquare, de Maalbeekdaltuin en het Fontainaspark.- Principe.- Dossier
TV/2019/105/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2019/105/EV.- Uitgave van 30.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 76605/747/60 van de buitengewone begroting van 2019
(Investeringsproject AEK05-36-2015).- Werf nr. 169325, 169326, 169327.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr 507 van het College van 29/08/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2257074 (R)

Toekenning van een gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huiskatten en honden.- Gewone
begroting 2019.
Handhaving van het principe om een gemeentelijke premie toe te kennen voor de sterilisatie van
huiskatten, onder de vorm van een subsidie aan gezinnen.- Verhoging van het bedrag voor de premie
“Sterilisatie van huiskatten” van 25,00 EUR naar 50,00 EUR voor katers; en van 50,00 EUR naar 75,00
EUR voor kattinnen.- Principe om een gemeentelijke premie toe te kennen voor de sterilisatie van honden,
onder de vorm van een subsidie aan gezinnen, vastgesteld op 100,00 EUR voor mannelijke honden en
150,00 EUR voor vrouwelijke honden.- Reglement betreffende de toekenning van de premie “Sterilisatie
van huiskatten en -honden”.- Uitgave van 5.000,00 EUR voor de premie.- Artikel 87506/33101
(Volksgezondheid en openbare hygiëne, subsidies en directe premies toegekend aan gezinnen) van de
gewone begroting 2019.- Thesaurie.- Uitbetaling van de premies door de administratie naargelang de
indiening van de aanvragen, en onder voorbehoud van goedkeuring van het dossier door de administratie.

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

[103] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2258495 (R)
Verwerving voor openbaar nut.- Ruil van percelen tussen de Stad Brussel en het OCMW van Brussel.-
Willemsplein 10-11-12 te 1020 Brussel.
Ruil bestaande uit de overdracht van delen van het perceel gekadastreerd te Brussel, 15e Afdeling, Sectie
D, nr. 104B3 van een totale oppervlakte van 4,72 m², toebehorend aan de Stad Brussel tegen delen van het
perceel gekadastreerd te Brussel, 15e Afdeling, Sectie D, nr. 118s2, met een totale oppervlakte van
10,73m² toebehorend aan het OCMW, evenals van het recht van daglicht en uitzicht op het perceel 104 B
3 (voor zover het project vensters voorziet aan de achterzijde).- Verdeling van de kosten van deze ruil in
gelijke delen tussen de Stad Brussel (Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport), en het OCMW.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2270419 (R)

19 PLAN EXPERTISE Benoeming Openbare Wegen - Eliane Vogel-Polskystraat - Emancipatiestraat -
Gelijke rechtenstraat.
De namen « rue Eliane Vogel-Polsky - Eliane Vogel-Polskystraat », « rue de l'Emancipation -
Emancipatiestraat » en « rue de l'Egalité des Droits - Gelijke rechtenstraat » toekennen aan de nieuwe
openbare wegen voorzien in de stedenbouwkundige vergunning S1074/2016.

-----------------------------------------------------------------------
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[105] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2266793 (R)
19 PLAN TOPO - Vliegveldstraat, Sint Stevens Woluwestraat (buurtweg nr 3).- Principe van aanleg van
een nieuwe weg en een openbare doorgang op privé-domein.
Het principe van de aanleg van een nieuwe openbare gemeenteweg goedkeuren onder de voorwaarden
bepaald door de cel openbare ruimten en  mobiliteit van het departement Stedenbouw en de voorwaarden
bepaald door het departement Wegeniswerken en het principe van de aanleg van een openbare doorgang
op privé-domein goedkeuren , zoals voorgesteld op het bijgevoegd plan.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2264387 (R)

Brouckere Tower.- Rooilijnplan nr. 7316.
Het rooilijnplan nr. 7316 definitief aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2258884 (R)

Rooilijnplan. Hippodrome Projects Brussel.- Plan nr. 7332.
Aannemen van het rooilijnplan nr. 7332.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2272273 (R)

19 PLAN TOPO.- Plan van desaffectatie en rooilijnplan van een nieuwe wegenis op het Heizelplateau.-
Definitieve aanneming.
1) Rooilijnplan van de nieuwe openbare weg die moet worden aangelegd op het Heizelplateau alsook de
hieruit volgende herbestemming van het openbaar domein van een terreinstrook van 3 meter breed,
bestemd om toegevoegd te worden aan het privaat domein van de Stad, langsheen deze weg (zoals deze
verschillende elementen staan aangegeven op het plan die als bijlage aan deze beraadslaging is
toegevoegd).- 2) Definitieve afschaffing van de feitelijke rooilijnen en de rooilijnen van rechtswege,
vastgesteld in de rooilijnplannen van 24/09/1931 en 09/03/1933, gelegen op het tracé van de nieuwe weg,
zoals geïdentificeerd in het bijgaande plan nr. 7346.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2270683 (R)

Overheidsopdrachten voor diensten die betrekking hebben op de taak van de coördinatie van veiligheid en
gezondheid in de onderzoeksfase en op de werkzaamheden voor de projectfasen en de bouw van de werf
met als doel tot verbetering van openbare ruimten en de verbetering van sportterreinen en speelplaatsen.-
Dossier nr. 0602/V008/2019.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 30.000 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
AP06-2-2019.- Lening : artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 785 van het College van
29/08/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2270499 (R)

Heraanleg van het Ninoofseplein.- Studie van de Bodem.- Dossier nr. 0602/V005/2019.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 6.897 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
AP06-8-2019.- Lening : artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 530 van het College van
29/08/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2269023 (R)

Comité voor Kunst in de Stad.- Werkingsreglement.
Werkingsreglement van het Comité voor Kunst in de Stad (CKS).

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
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[112] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2254974 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bloemenhof.- Project « Fontainaspool ».- Dienstenopdracht via
onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking voor een opdracht van projectontwerp voor de
herstructurering van de Fontainassite.
Project van overeenkomst van dading tussen de Stad Brussel en het studiebureau B612 Associates bvba. -
Uitgave van 20.000,00 EUR (btw inbegrepen) (artikel 93022/72260 van de betuigewone begroting van
2012 en artikel 93022/21501 van de gewone begroting van 2019).- Financiering door een lening (artikel
93022/96151) en de tresorerie.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2265912 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Operatie 6.00.- «Oproep voor burgerinitiatieven - Made in
Marollen».- Toekenning van een toelage.
Toekenning van een subsidie van 51.613,00 EUR aan de 10 laureaten van de oproep voor
Burgerinitiatieven - « Made in Marolles » van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen (Artikels
93022/33101 & 93022/33202 van 2019) :
- Mevr. ALISON Morgan : 7.548,00 EUR,
- Dhr. HIDALGO Bernado : 4.030,00 EUR,
- vzw "A Travers les Arts" : 8.000,00 EUR,
- vzw "C.A.R.S." : 6.500,00 EUR (E.D. n° 19-27486),
- vzw "Habitat et Rénovation" : 1.600,00 EUR,
- vzw "Les Capucines" : 5.000,00 EUR,
- vzw "Le Foyer des Jeunes des Marolles" : 4.875,00 EUR,
- vzw "Art et Marges Musée" : 1.560,00 EUR,
- vzw "AquaponieBxl" : 4.500,00 EUR,
- vzw "C.F.A." : 8.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2255967 (R)

Duurzaam Wijkcontract Masui.- Globale eindafrekening.- Terugbetaling van een ontvangen subsidie aan
het Departement Grondregie. (Ref. 20190524)
Principe van terugbetaling van een toelage aan het Departement van de Grondregie van de Stad,
ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds voor het voorschot der werken van de
operatie 3.1b - «Oprichting van 4 met sociale woning gelijkgestelde woningen bovenop de crèche» en
anderzijds voor de globale eindafrekening van het Duurzaam Wijkcontract Masui.- Uitgave van
870.140,09 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93022/63551 van de buitengewone begroting 2019.- Project
nr. PA22-1-2019.- Lening : artikel 93022/96151.

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

[115] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2263895 (R)
Aankoop door de Stad (het Archief) van 134 foto's van dhr. Jérémy FOURNIE.- Overeenkomst tot
overdracht van portretrechten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten met dhr. Jérémy FOURNIE - bestek/cahier spécial
des charges nr. Arch/03/2019.- Uitgave van 1.608,00 EUR.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone
begroting 2019.- Investeringsproject nr. HF 10-389-2009.- Lening.- Overeenkomst tot overdracht van
portretrechten tussen dhr. Jérémy FOURNIER en de Stad (het Archief).

-----------------------------------------------------------------------
[116] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2267562 (R)

Toelagen 2019 (Toerisme) aan 3 verenigingen : "Un soir...Un grain" vzw, "Design September" vzw, en
Brufeest/Brufête vzw.- Totaal bedrag : 117.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 117.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de
gewone begroting 2019 aan 3 venigingen verdeeld als volgt :
- 80.000,00 EUR aan de vzw "Un soir...Un grain", verdeeld als volgt : 5.000,00 EUR voor de organisatie
van het evenement "Brussels Short Film Festival 2019" en, 75.000,00 EUR voor de organisatie van het
evenement  "BRIFF 2019".
- 20.000,00 EUR aan de vzw "Design September" voor de organisatie van het evenement « Bruxelles
Design September »,
- 17.000,00 EUR aan de vzw Brufeest/Brufête voor de organisatie van het evenement  "Sablon Music
Festival 2019".

-----------------------------------------------------------------------
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[117] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2261740 (R)
Vzw "Sonar".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw "Sonar" voor de organisatie
van het festival "Les Nuits du Beau Tas" 2019.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2253616 (R)

Stichting van openbaar nut "Maurice Béjart Huis".- Toelage : 10.000,00 EUR.
1) Toekennen van twee subsidies voor een totaal bedrag van 10.000,00 EUR verdeeld over de artikels
56110/33202 : 5.000,00 EUR (Toerisme) en 77210/33202 : 5.000,00 EUR (Cultuur) van de gewone
begroting 2019 aan de stichting van openbaar nut "Maison Maurice Béjart" voor de goede werking van
haar opdrachten.- 2) Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en de Stichting van openbaar nut
"Maurice Béjart Huis" waarin de logistieke en financiële steun van de Stad (10.000,00 EUR) ter
gelegenheid van hun werking en de verbintenissen van de stichting vastgelegd worden.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2267303 (R)

Cultuur 2019.- Toelagen aan 10 verenigingen : "Les Gardevils" (feitelijke vereniging), "Les Compagnons
de Saint-Laurent" vzw, 10/12 vzw, Atomium-Louise (feitelijke vereniging), "Born 2 Be Cheap" vzw,
Brufeest/Brufête vzw, "Un Soir ...Un grain" vzw, "Association Sportive et Educative Anneessens" vzw,
"Association Belge des Athées" vzw en "Art et Culture" vzw.- Totaal bedrag : 60.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies aan 10 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 60.000,00 EUR op de
artikels 76210/33202 en 77210/33202 van de gewone begroting 2019, verdeeld als volgt :
* op het artikel 76210/33202 de gewone begroting 2019:
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Les Gardevils" om hun onkosten te dekken;
- 4.000,00 EUR aan de vzw "Les Compagnons de Saint-Laurent" voor de organisatie van het festival "Tels
quels 2019";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "10/12" om hun onkosten te dekken;
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging Atomium-Louise voor de organisatie voor de culturele
uitstapjes;
- 4.000,00 EUR aan de vzw "Born 2 Be" Cheap voor de organisatie van het festival "Court Mais Trash
2019";
- 17.000,00 EUR aan de vzw Brufest/Brufête voor de algemene organisatie van de "Zinneke Parade 2019".
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2019:
- 29.000,00 EUR aan de vzw "Un Soir ...Un grain" verdeeld als volgt: 14.000,00 EUR voor de organisatie
voor het evenement "Brussels Short Film Festival 2019" en, 15.000,00 EUR voor de organisatie van het
evenement "BRIFF";
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Association Sportive et Educative Anneessens" om hun onkosten te dekken;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Association Belge des Athées" om hun onkosten te dekken;
- 500,00 EUR aan de vzw "Art et Culture" om hun onkosten te dekken.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2262718 (R)

Vzw "Musée du Capitalisme".- Toelage : 20.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 20.000,00 EUR aan de vzw "Musée du Capitalisme"
voor het project "Musée du Capitalisme" in de Beurs.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting
2019.

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

[121] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2258430 (R)
Correctie toekenning van subsidie aan de vereniging FAM in het kader van de Week van de Rechten van
de Vrouw 2019.
1) Toekenning van een subsidie van 1.094,67 EUR aan de juridisch erkende entiteit voor permanente
opleiding van de FPS : "Formation, Action, Militantisme, Mouvement de Promotion socioculturelle des
Femmes prévoyantes socialistes" afgekort F.A.M VZW (T.V.A. : 418.827.588) voor de "Conferentie rond
gynaecologische mishandelingen" georganiseerd in het kader van de Week van de Rechten van de Vrouw
2019.- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2019.- 2) De subsidie van 3.500,00 EUR toegekend
aan de vzw "Les Femmes Prévoyantes socialistes du Brabant" bij gemeenteraadsbelsissing nr. 15 van
25/02/2019 schrappen.

-----------------------------------------------------------------------
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[122] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2267557 (R)
Subsidie in het kader van de jaarlijkse projectoproep voor Gelijke Kansen 2019 : 10.000,00 EUR.-
Wijziging van begunstigde.
Herroepen van de subsidie van 10.000,00 EUR  toegekend aan de vzw Kings of Comedy bij
gemeenteraadsbeslissing nr. 24 van 03/06/2019.- Toekennen van deze toelage van 10.000,00 EUR aan de
vzw Comedy Club voor het Festival "Samen Lachen tegen Racisme 2019".- Artikel 84201/33202 van de
gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Commercieel beheer

Verhuring/Marketing - 2263195 (R)
Passsief gebouw gelegen Koninginnelaan 178 te 1000 Brussel.- Vastlegging van de huurvoorwaarden.
1) Het besluit nr. 94 van de Gemeenteraad van 05/09/2016 wijzigen en de huurprijzen en de voorschotten
op lasten vastleggen voor de vier woningen gelegen in het gebouw Koninginnelaan 178 te 1000 Brussel
volgens de waarden opgenomen in de tabellen als bijlage bij het besluit.- 2) Akte nemen dat de verhuring
zo spoedig mogelijk een aanvang zal nemen.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Commercieel beheer

Verhuring/Marketing - 2262962 (R)
Gebouw gelegen op de hoek van de Arteveldestraat nrs 75 - 95 en de Zespenningenstraat nrs 49 - 53 te
1000 Brussel.- Vastlegging van de huurvoorwaarden.
1) De huurprijzen en de voorschotten op lasten vastleggen voor de 65 woningen, 9 handelspanden en 41
parkings van het gebouw gelegen op de hoek van de Arteveldestraat nrs 75 - 95 en Zespenningenstraat nrs
43 - 53 te 1000 Brussel volgens de waarden opgenomen in de tabellen als bijlage bij het besluit.- 2) Akte
nemen dat de verhuring een aanvang zal nemen na voltooiing van de bouwwerken.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2258787 (R)

Leuvensestraat.- Loopbrug.- Erfpacht.
De Stad, vertegenwoordigd door haar Grondregie, machtigen om een erfpacht voor een periode van 27
jaar te verlenen, betreffende een luchtvolume boven de Leuvensestraat ten voordele van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, om de verbinding van het gebouw in de Leuvensesteenweg, waarin de Kamer
van Volksvertegenwoordigers  gehuisvest is, met het Huis van Volksvertegenwoordigers, mits een
maandelijks canon van 640,00 EUR, geïndexeerd.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2257240 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van een laboratorium en een apotheek in
het "Institut de Mot-Couvreur" - Fabrieksstraat, 54 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/071.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Uitgave van 71.730,20 EUR btw inbegrepen.- Consultatie van 3 ondernemers.- Artikel
70008/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening
: artikel  70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 764 van het College van 29/08/2019, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2259517 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen  met als voorwerp de aankoop van 4 zaklampen voor het
Administratief Centrum.- Dossier nr. OPP/2019/101.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 479,16 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10466/74151 van de buitengewone begroting van 2019.- Project nr. MO66-8-2019.-
Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 308 van het College van 11/07/2019, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2270522 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van het stadspark ‘jonction’ van ongeveer
15.000 m² en de bouw van een werkplaats van ongeveer 1.000 m², gelegen tussen de Visitandinenstraat,
de Spiegelstraat en de Brigittinenstraat te 1000 Brussel.- Openbare procedure met Belgische en Europese
bekendmaking.- Toewijzing met meeruitgave.- Dossier nr. OPP/2019/055.
Bijkomende uitgave van 3.557.075,84 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van de
raming bij toewijzing.- Bijkomende uitgave van 17.931,60 EUR btw inbegrepen voor de verzekering
“Alle werfrisico’s”.- Artikel 93022/731/60 van de buitengewone begroting 2019.- Lening : artikel
93022/961/51.- Subsidie : artikel 93022/665/52.

-----------------------------------------------------------------------
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[129] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2263530 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het plaatsen van een akoestische wand in aluminium in
het Kinderdagverblijf G. Vandervelde, Gravelingenstraat 55 te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP 2019 103.-
Werf : 169932.- Onderhoud : 169933.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 16.415,97 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 84407/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
PA07-2-2019.- Lening : artikel 84407/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 575 van het College van
18/07/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[130] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2268774 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het buitenschrijnwerk van het
gebouw van het Instituut Bischoffsheim door buitenschrijnwerk in gepoedercoat aluminium en onderhoud
van de gordijnmuren.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/096.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier
spécial des charges nr. OPP/2019/096Uitgave van 775.808,54 EUR btw inbegrepen.- Artikel 73508/72360
van de buitengewone begroting van 2019 onder voorbehoud van een begrotingswijziging.-
Investeringsproject nr. FH08-136-2017.- Lening 73508/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2261637 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de technische diagnose van vier synthetische terreinen
in het Sportcentrum van HAREN, Sporthalstraat ,15 te 1130 BRUSSEL en in het Sportcentrum Korte
Groenweg, Korte Groenweg 99 te 1120 BRUSSEL.- Dossier nr. OPP/2019/105.- Werf : 170005.-
Onderhoud : 170158.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 14.471,60 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
BM10-84-2011.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 565 van het College
van 18/07/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2266826 (R)

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de volledige renovatie van de keukenruimte van het
personeel van de Haute Ecole Ferrer Anneessens, Anneessensplein 11 te 1000 Brussel.- Dossier nr.
OPP/2019/098.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 19.808,10 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel
70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 772 van het College van , in toepassing van artikel 234
§3 de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2264068 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het versnijden en het wegnemen van de monumentale
overblijfselen op de bouwplaats van de oude Zennekaai gelegen Zwarte Lievevrouwstraat te 1000
Brussel.- Dossier nr. OPP/2019/102.- Werf : 169566.- Onderhoud : 169567.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 17.091,25 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10466/72260  van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject CC06-
7-2009.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 579 van het College van
18/07/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[134] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2260975 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.- Lijst nr. 07-
2019-20.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van het artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 46.013,89 EUR (btw
inbegrepen).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019.- Leningen.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 307 van het College van 11/07/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[135] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2269599 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 222.865,12 EUR (btw).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr 753 van het College van 29/08/2019, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[136] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2261972 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.- Lijst 07-2019-
22.
Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 26.198,99 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 522 van het College van 18/07/2019, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2264547 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 46.479,89 EUR (btw
inbegrepen).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 742 van het College van 29/08/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[138] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2272839 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bekendmaking van de Wereld-Atletiekbond IAAF dat de finale van de Diamond
League in 2020 en 2021 niet in Brussel zal plaatsvinden.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2273440 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de overlast van straatprostitutie en druggebruik deze zomer in de Alhambrawijk.

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