
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 18 november 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Auditcomité -  -  - 2283798 (R)

Interne auditcel.- Interne Auditcharter.- Aanpassing.- Aanneming.
Het aangepaste Interne Auditcharter van de Stad Brussel aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2285088 (R)

Grootstedenbeleid.- Toekenning en vastlegging van de begroting 2019 GSB New Samusocial.
Toekennen van een toelage van 140.000,00 EUR aan de vzw New Samusocial.- Artikel 19/84942/52252
van de buitengewone begroting.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2291501 (R)

J.6002/LC.- REPROBEL.- Ondertekening van de overeenkomst onderhandeld door Brulocalis met
betrekking tot referentiejaar 2018.
De overeenkomst, onderhandeld door Brulocalis tussen de Stad Brussel en Reprobel aannemen, teneinde
de parameters te bepalen op basis waarvan het bedrag wordt vastgesteld van de vergoeding die voor het
jaar 2018 aan Reprobel moet worden betaald.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2288817 (R)

JD. 45924/OK.- Private veiligheid.- Sint-Verhaegen.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het «Sint-Verhaegen».

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2289800 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden.- Dienstjaren 2020 - 2024 inbegrepen.
Belastingreglementen - Belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden. - Dienstjaren 2020 - 2024 inbegrepen.- Verschillende
aanpassingen :
1) Vervangen "Overwegende dat het ook nodig blijkt de nodige maatregelen te treffen om de eigenaars er
toe aan te zetten de nodige herstellingswerken uit te voeren" DOOR "Overwegende dat het derhalve
noodzakelijk is alle nodige maatregelen te nemen om de eigenaars ertoe aan te zetten een einde te maken
aan de staat van achterlating, verwaarlozing, niet-bewonen of van niet afwerking van hun eigendommen";
2) Vervangen "Overwegende dat de gebouwen of terreinen voor dewelke stappen en handelingen met als
oogmerk het beëindigen van de staat van verwaarlozing, onverzorgdheid, niet-bewonen of
onafgewerktheid werden ondernomen zoals het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning, het
uitvoeren van werken, aangemoedigd dienen te worden en dan ook van een vrijstelling dienen te genieten"
DOOR "Overwegende dat de stappen en handelingen met als oogmerk het beëindigen van de staat van
verwaarlozing, onverzorgdheid, niet-bewonen of onafgewerktheid van gebouwen of terreinen , moeten
worden aangemoedigd wanneer zij een voldoende concrete wil onthullen van diegenen die ze
ondernemen; dat de eigenaars of houders van een reëel recht op een gebouw of terrein daarom moeten
worden vrijgesteld wanneer zij een stedenbouwkundige vergunning aanvragen of werkzaamheden
uitvoeren die aan bepaalde voorwaarden voldoen";
3) Vervangen "Overwegende dat werkzaamheden met betrekking tot projecten van een zekere omvang een
vertraging in de werkzaamheden van méér dan een jaar kunnen oplopen, is het noodzakelijk dat het
belastingreglement een expliciete verwijzing naar artikel 192 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke
Ordening bevat betreffende de vergunning met planning "DOOR" Overwegende dat werkzaamheden met
betrekking tot bepaalde complexe projecten en/of projecten van een bepaalde omvang, gepaard gaande
met een bindende fasering van de werkzaamheden voor de begunstigden van een stedenbouwkundige
vergunning; het derhalve passend is om de begunstigden van een vergunning met planning vrij te stellen
(artikel 192 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening) zolang de planning wordt
gerespecteerd";
4) Aanpassing Artikel 7 : De aanslagvoet van de belasting is vastgesteld op 513,00 EUR per strekkende
meter gevel voor een bebouwd goed of per lopende meter straatlengte voor een terrein.- Indien het
onroerend goed grenst aan twee of meerdere straten, wordt de belasting berekend op basis van de totale
straatlengte van het goed.- Voor de bebouwde goederen vermenigvuldigt men het totaal dat aldus
bekomen werd, met het aantal verwaarloosde, onverzorgde, onbewoonde of onafgewerkte niveaus die het
gebouw telt, behalve de kelders en niet ingerichte dakverdiepingen, het bewijs van niet-inrichting
berustend bij de belastingplichtige.
Indien een gebouw aan geen enkele straat grenst, beschouwt men bij de berekening van de belasting de
vierkantswortel van de bebouwde oppervlakte van het goed als gevellengte.- Het resultaat wordt
vermenigvuldigd met het aantal verlaten, verwaarloosde, onbewoonde of onafgewerkte niveaus in het
gebouw, exclusief kelders en niet ingerichte dakverdiepingen.- Voor de berekening van de belasting wordt
het door vermenigvuldiging verkregen resultaat naar beneden afgerond op de lagere eenheid als het
decimale deel van het resultaat minder dan 5 tienden is, en naar boven afgerond op de hogere eenheid
wanneer het decimale deel van het resultaat gelijk is aan of groter is dan 5 tienden.
5) Aanpassing Artikel 12 - Worden van de belasting vrijgesteld :
b) de gebouwen of terreinen die per ongeluk beschadigd werden gedurende de twee jaar die volgen op het
jaar van het onheil, tenzij er zich winstgevende installaties op bevinden zoals aanplakborden, pylonen,
masten, antennes en andere telecommunicatiemiddelen, zendapparatuur voor signalen en
informatieuitwisseling via hertzgolven.- Deze lijst is niet limitatief.- Deze vrijstelling is niet van
toepassing wanneer het gebouw of de grond in kwestie, het voorwerp is geweest van een verklaring van
verlatenheid, verwaarlozing, leegstand of onafgewerktheid voordat het voorval zich voordeed.
c) het gebouw of het terrein waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, minstens
met als doel een einde te stellen aan de in artikel 2 weergegeven toestand van het goed (...);
6) Aanpassing Artikel 15.- Huidig reglement vervangt het reglement van de belasting op de verwaarloosde
gebouwen en terreinen goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 17/12/2018 vanaf het
aanslagjaar 2020.

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

2289852 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op het plaatsen van containers op de openbare weg.- Dienstjaren 2020
tot 2024 inbegrepen.
Reglementen betreffende de belasting op het plaatsen van containers op de openbare weg voor de
dienstjaren 2020 tot 2024 inbegrepen. - Aanpassing :
Artikel 2.-. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de container installeert.-
Dit is de persoon die de voorafgaande toestemming heeft gevraagd om de container te plaatsen.- In het
geval van een tijdelijke handelsvennootschap  is het bedrag van de belasting hoofdelijk verschuldigd door
alle leden van de vennootschap.- In het geval dat er geen vergunning is gevraagd, is de belastingplichtige
de onderneming aan wie de container toebehoort.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2289862 (R)
Belastingreglementen 2020.- Belasting op de nachtwinkels.- Dienstjaren 2020 tot 2024 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de nachtwinkels voor de dienstjaren 2020 tot 2024 inbegrepen.-
Aanpassing :
Artikel 2.- Is van toepassing op elke inrichting of iedere vestigingseenheid waarvan de netto
verkoopoppervlakte niet meer dan 150 m² bedraagt, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop
van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en open is tijdens de uren tussen 18u00 en 7u00,
ingeschreven is in het handelsregister onder de rubriek "verkoop van algemene voedingswaren en
huishoudelijke artikelen".
De netto verkoopoppervlakte verwijst naar "de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor
de consument, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten.- Deze oppervlakte omvat met name de
kassazones, de zones die zich achter de kassa’s bevinden en de inkomruimte indien deze ook worden
aangewend om waren uit te stallen of te verkopen".

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

2288313 (R)
Belastingreglementen 2020.- Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar
2020.
Reglement betreffende de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar
2020.- Hernieuwing zonder wijziging.

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

2288806 (R)
Belastingreglementen 2020.- Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische
logies voor het aanslagjaar 2020.
Het belastingreglement betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van
toeristische logies voor het aanslagjaar 2020, met als datum van inwerkingtreding 01/01/2020, aannemen.

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

2288754 (R)
Belastingreglementen 2020.- Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2020.
Reglement betreffende de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2020.-
Hernieuwing zonder wijziging.

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

2288679 (R)
Belastingreglement.- Belasting betreffende de overlijdens en de opgravingen.- Dienstjaren 2020 tot 2024
inbegrepen.
Reglement op de belasting voor de administratieve kosten betreffende de overlijdens en de opgravingen
voor de dienstjaren 2020 tot 2024 inbegrepen.- Hernieuwing zonder wijzigingen.

-----------------------------------------------------------------------
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[12] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2289776 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg.- Dienstjaren
2020 tot 2024 inbegrepen.
Belastingreglementen op de tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg voor de dienstjaren 2020 tot
2024 inbegrepen.
- Aanpassingen :
1) Artikel 5.- Een vermindering van de belasting kan toegekend worden prorata temporis, op voorwaarde
dat de aanvrager van de voorafgaande toelating zoals bedoeld in artikel 3 van onderhavig reglement, de
administratie per aangetekend schrijven of via e-mail op de hoogte stelt binnen een termijn van 7 dagen na
het einde van de werken, indien deze eindigen vóór het verstrijken van de termijn gedekt door de
toelating.- Bij ontstentenis van een kennisgeving zal het bedrag van de belasting, berekend op basis van
het initiële verzoek om toelating, worden toegepast.
2) Artikel 8.- De belasting is verschuldigd door de aanvrager van de toelating, zoals blijkt uit de toelating
afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen.- In het geval van een tijdelijke
vennootschap, is het bedrag van de belasting hoofdelijk verschuldigd door alle leden van de vennootschap.
3) Artikel 10.- De aanslagvoet van de belasting is vastgesteld op 0,82 EUR per m² en per dag.- De aanslag
mag niet minder dan 40,00 EUR bedragen.- Ingeval van inneming van de openbare weg zonder de
voorafgaande vereiste toelating, wordt het bedrag van de belasting verdubbeld.
De aanslagvoet, vastgesteld op 1 januari, wordt geïndexeerd met 2,5 %, volgens de volgende tabel :
- Dienstjaar 2020 : 0,84 EUR;
- Dienstjaar 2021 : 0,86 EUR;
- Dienstjaar 2022 : 0,88 EUR;
- Dienstjaar 2023 : 0,91 EUR;
- Dienstjaar 2024 : 0,93 EUR.

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

2290800 (R)
Belastingreglementen 2020.- Belasting op het afleveren van administratieve documenten.- Dienstjaren
2020 tot 2024 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op het afleveren van administratieve documenten voor de dienstjaren
2020 tot 2024 inbegrepen.
Wijziging : kosteloosheid in plaats van 6,00 EUR nu voor volgende administratieve documenten :
- Wettiging van een handtekening;
- Wettiging van een ouderlijke toestemming.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2290376 (R)

Dienstjaar 2020 - Begroting.- Voorlopige twaalfden.
Opening van drie voorlopige twaalfden voor de periode van 01/01/2020 tot en met 31/03/2020 in
toepassing van artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 02/08/1990.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Demografie - Demo III -  - 2291112 (R)

Toelagen Senioren 2019.- Vzw «Buurtwerk Noordwijk», vzw «Univers’Elles» en het Cultureel centrum
Bruegel.- Totaal : 4.825,00 EUR.
Toelagen toekennen voor een totaal bedrag van 4.825,00 EUR :
- 500,00 EUR aan de vzw « Buurtwerk Noordwijk» voor het project «Concert Nobody»;
-1.440,00 EUR aan de vzw "Univers’Elles" voor het project «Yoga Tsubo 55+»;
- 2.885,00 EUR aan het cultureel centrum Bruegel voor het project «Visions».
Artikel 76207/33202 van de gewone begroting 2019.

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

[16] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2289471 (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: 10521 en 10585.- Totale raming van 30.546,16 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen
van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 147 van het College van 07/11/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2288450 (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 : 10520, 10754, 10765, 10903 en 10924.- Totale
raming van 19.905,16 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van
2019.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 145 van het College van 07/11/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2289845 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, montage, installatie en bedrijfsklare
indienststelling van elektrische scoreborden en de demontage van bestaande scoreborden voor
verschillende sportcomplexen van het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(CDA/010997/JCV).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010997/JCV.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21 % btw.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2019
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen 2019 door de toezichthoudende
overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 166 van het College van 07/11/2019 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2284238 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-100.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-783.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 706,64 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. EA05-25-2017.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 168 van het College van 07/11/2019, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2283781 (R)

Sport 2019.- Buitengewone toelage aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude".- Bedrag : 2.725,00 EUR.-
Overeenkomst.
1) Toekennen van een buitengewone toelage voor een bedrag van 2.725,00 EUR aan de vzw "Bruxelles
Sport Attitude" voor de aankoop van sportuitrusting.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone
begroting 2019.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en de vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de
vereffening van deze subsidie.

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

[21] Personeel - Human ressources -  - 2285278 (R)
CAR - Delegeren van de benoemingsbevoegdheid aan het College.- 2020.
Delegeren van de benoemingsbevoegdheid aan het College overeenkomstig artikel 149 van de nieuwe
gemeentewet, onverminderd andere desbetreffende wettelijke beschikkingen.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2282088 (R)

"Haute Ecole Francisco Ferrer".- Studiereglement.- Wijzigingen.
De herziene tekst van het Studiereglement van de “Haute Ecole Francisco Ferrer” van de Stad Brussel
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Openbaar onderwijs - Financiën - Wedden - 2288826 (R)

Toekenning van subsidie 2019 aan de vzw Visit.Brussels.- Totaal bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Visit.Brussels voor de jaarlijkse conferentie
van European Association for International Education (EAIE).- Artikel 70008/33202 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Openbaar onderwijs - Financiën - Wedden - 2289081 (R)

Toewijzing voor het schooljaar 2018/2019 van een regionale subsidie in het kader van het Programma
Preventie Schoolverzuim (PSV).- Wijziging van de beslissing van de Gemeenteraad van 09/09/2019.
Toekenning van een toelage van 1.750,00 EUR aan de vzw "Les ambassadeurs d'expression citoyenne"
voor het project PSV BXL 11.- Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[25] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2256269 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing zonder levering van stadsmeubilair
(banken, vuilnisbakken, enz.) geleverd door de aanbesteder.- Principe.- Dossier TV/2019/80/EP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2019/80/EP.- Uitgave van 90.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikelen 42105/741/51 (EA05-18-2014 - 50.000,00 EUR), 76605/741/51 (AEK05-37-2015 - 20.000,00
EUR) en 87605/741/51 (KL05-476-2009 - 20.000 EUR) van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 332 van het College van 07/11/2019 overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[26] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2288253 (R)
Toelage 2019 aan de Feitelijke vereniging van de Handelaars van de Vlaamsesteenweg.- Bedrag :
5.000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR toekennen aan feitelijke vereniging van de Handelaars van de
Vlaamsesteenweg voor de organisatie van activiteiten tijdens de Kerstnacht, op 13/12/2019.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2019.

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

[27] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2286399 (R)
Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan 2020-2025.
1) Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan 2020-2025.- 2) Reglement en samenstelling van de
Cultuurraad.- 3) Overeenkomst en bijlagen tussen de Stad Brussel en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) betreffende het lokaal cultuurbeleid.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2290592 (R)

Benoeming van «Drève Anna Boch - Anna Bochdreef» en «Drève du Parc - Parkdreef».
De namen «Drève Anna Boch - Anna Bochdreef» en «Drève du Parc - Parkdreef» aan twee wegen van de
site Thurn & Taxis toekennen.

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

[29] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2287715 (R)
Toelagen 2019 (Toerisme) aan 4 verenigingen.- Totaal bedrag : 78.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 78.000,00 EUR aan 4 verenigingen, verdeeld als
volgt :
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Association Belge des Athées" om hun werkingkosten te dekken;
- 10.000,00 EUR aan de vzw "Association Galeries" voor extra filmprogrammering in het kader van
"Hello Summer 2019";
- 25.000,00 EUR aan de vzw "Nocturnales" voor de organisatie van de Kerstshow;
- 42.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major Events verdeeld als volgt : 15.000,00 EUR voor de
ontwikkeling van het Vanderborght-project, 20.000,00 EUR voor het opzetten van de Kerststal (2018 en
2019) en 7.000,00 EUR voor de organisatie van de 400ste verjaardag van Manneken-Pis.
Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2288741 (R)

Schrapping nominatieve toelage van 100.000,00 EUR aan de vzw ChiaraMia.
Schrapping van de nominatieve toelage van 100.000,00 EUR aan de vzw ChiaraMia voor de organisatie
van het evenement "(PIAS)Nites Brussels aangezien dat niet heeft plaatsgevonden.- Artikel 56110/33202
van de gewone begroting 2019 opgenomen in de lijst van overdrachten die door de Gemeenteraad gestemd
werd op 11/03/2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2286399 (R)
Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan 2020-2025.
1) Nederlandstalig lokaal cultuurbeleidsplan 2020-2025.- 2) Reglement en samenstelling van de
Cultuurraad.- 3) Overeenkomst en bijlagen tussen de Stad Brussel en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (VGC) betreffende het lokaal cultuurbeleid.

Zie punt 27
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[32] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2279739 (R)

Toekenning van subsidies aan verschillende verenigingen voor acties ondernomen in het kader van de
bevordering van gelijke kansen.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 33.098,56 EUR,
op artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2019 verdeeld als volgt :
1) Rainbouwhouse Brussels, afgekort Rainbowhouse vzw voor «All Genders Welcome 2019» : 2.040,00
EUR;
2) ‘t Eilandje vzw voor «Wandeling buiten de gendermuren» : 1.999,28 EUR;
3) ‘t Eilandje vzw voor «Op ontdekking van historisch matrimonium» : 1.999,28 EUR;
4) Belgian Paralympic Comittee, afgekort B.P.C. voor «Paralympic Team Belgium on tour in Brussels» :
2.000,00 EUR;
5) ArtiCulE vzw voor «Design for everyone : De Tour» : 2.000,00 EUR;
6) Brussels Gay Sport, afgekort B.G.S. voor «Swim for Life» : 2.000,00 EUR;
7) L-Tour vzw voor «Creatie Website» : 2.000,00 EUR;
8) "Productions Associées" voor «Transcriptie van feministische wandelingen» : 2.000,00 EUR;
9) Rainbouwhouse Brussels, afgekort Rainbowhouse vzw voor «L-Festival 2019» : 2.000,00 EUR;
10) Multijobs vzw voor «Solidariteit» : 500,00 EUR;
11) "Tels Quels", afgekort T.Q. vzw voor «Sexualiteit bij senioren : nog steeds niet uit de kast?» :
1.000,00 EUR;
12) "Fédération Multisports Adaptés", afgekort FéMA voor «Sensibilisering van valide clubs rond de
integratie van personen met een handicap» : 1.960,00 EUR
13) "Entraide Bruxelles" vzw voor «Strijd tegen geweld ten aanzien van vrouwen» : 1.600,00 EUR;
14) Isala vzw voor «Samen voor mensenrechten van migrante vrouwen» : 2.000,00 EUR;
15) "La Brèche" vzw voor «Workshop rond het creeëren van een spektakel» : 2.000,00 EUR;
16) Onderzoekscentrum voor de Ontwikkeling van een Europese Cultuurruimte, afgekort O.C.O.E.C.
«De Femitaal» : 2.000,00 EUR;
17) European Network on Independent Living Brussels Office, afgekort ENIL Brussels Office voor
«Freedom Drive 2019 : Workshops» : 2.000,00 EUR;
18) "Fondation I See" voor de «Sensibiliseringskit rond verschillen» : 2.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2285404 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van 2 asbakken voor installatie bij de
ingang van het Administratief Centrum.- Dossier nr. OPP/2019/126.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 771,98 EUR
btwi.- Artikel 10466/74151 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. MO66-8-
2019.- Roerend goed : 173147.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 548
van het College van 07/11/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2284264 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van de sportvloer van Sportcentrum
Haren, Sporthalstraat, 15 te 1130 Haren.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/120.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/120.- Uitgave van 160.197,95 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 76410/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject
nr. BM10-257-2009.- Werf : 172712.- Onderhoud : 172713.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 546 van het College van 07/11/2019, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2285463 (R)
Zuidpaleis.- Rogier van der Weydenstraat, 3 te 1000 Brussel.- Verplaatsingswerken van de technische
installaties in de kelders met het oog op de bouw van het nieuwe metrostation “Grondwet”.- Bijkomende
uitgave bij toewijzing van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 499.619,58 EUR (btw inbegrepen) ingevolge de overschrijding van het
goedgekeurde principebedrag.- Artikel 70008/72460 : 199.619,58 EUR (project nr. FH08-162-2009).-
Artikel 76410/72360 : 120.000,00 EUR (met verschuiving van het project nr. BH10-5-2019 naar het
project nr. BH10-6-2019).- Artikel 614-01 van de uitbatingsbegroting van de Grondregie van de
Stadseigendommen : 180.000,00 EUR.- Subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2280862 (R)

Verschillende schoolinrichtingen.- Overheidsopdracht van diensten voor verschillende opdrachten van
studiebureau "Speciale technieken".- Principe.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 3 firma's, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 - bestek nr.
19/3838.- Uitgave geraamd op 174.240,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de
buitengewone begroting van 2019.- Projectnr. FH 08-162- 2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 533 van het College van 07/11/2019, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Openbare Patrimonium -  - Werkplaatsen - 2284444 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp onderhoud van houtbewerkingsmachines.- Dossier nr.
OPP 2019 155 AC.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 4.383,53 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/74551 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
CC 06-76-2009.- Werf : 172700.- Lening : artikel 13766/74551.- Kennisnemen van de beslissing nr. 538
van het College van 07/11/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

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

[38] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2292658 (R)
Voorstel van motie.
Voorstel van motie betreffende de ontwikkeling van een actieplan tegen racisme bij de Stad Brussel.

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

[39] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2287224 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken over een gewestelijk beheer van het Terkamerenbos.

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

- 2292690 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de cijfergegevens en regels omtrent de organisatie van vuurwerkevenementen op het
grondgebied van de Stad.

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