
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 21 oktober 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Installatie van opvolgers
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2284142 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van mevr. Diane AUCHAPT, Gemeenteraadslid.- Installatie van een opvolger.
1) Akte nemen van het ontslag van mevr. Diane AUCHAPT als Gemeenteraadslid.- 2) Onderzoek der
geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van dhr. Jerôme JOLIBOIS, 2de opvolger van de lijst ECOLO-
GROEN als Gemeenteraadslid, ter vervanging van mevr. Diane AUCHAPT, ontslagnemend.- 3)
Vaststellen van de nieuwe voorranglijst.

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

- 2283424 (R)
Gemeenteraad.- Ouderschapsverlof van mevr. Lydia (Ngoï) MUTYEBELE, Gemeenteraadslid.- Installatie
ad interim van een plaatsvervanger.- Toepassing van artikel 11 van de nieuwe gemeentewet.
Onderzoek der geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Sonia LHOEST, 2de opvolgster van
de lijst PS, als Gemeenteraadslid, ter vervanging ad interim van mevr. Lydia (Ngoï) MUTYEBELE
NGOI, tijdens de duur van haar ouderschapsverlof (tot 24/12/2019).- Tijdelijk gewijzigde voorranglijst.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellatie van het publiek

[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2284927 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door dhr. Sven DE MAN, inwoner van de
Stad.
Interpellatie betreffende de onveiligheid in de voetgangerszone.

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

[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2281583
(R)
Sint-Niklaaskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2019. (BW 2019/1 en BW 2019/2)
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring van de wijzigingen aan de begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2282918 (R)
Begrotingswijzigingen - Feuilleton nr. 1 van dienstjaar 2019.
De begrotingswijzigingen van het feuilleton nr. 1 van het dienstjaar 2019 aannemen, die volgende
documenten bevatten :
- het verslag over de begrotingswijzigingen;
- de wijzigingen aan de begroting per functie;
- de wijzigingen aan de begroting per economische groep;
- de bijlagen met detail per artikel (gewone en buitengewone begroting);
- de wijzigingen aan de samenvattende tabellen;
- de wijzigingen aan het meerjarenplan der investeringen (buitengewone begroting);
- de wijzigingen aan de lijst der overdrachten (subsidies).
Op  artikel 33003/43501 van de begrotingswijzigingen voor de gewone begroting 2019, is een aanpassing
van de bijdrage van de Stad voor 2019 in de werkingskosten van de Politiezone ingeschreven voor een
bedrag van 314.076,12 EUR waardoor het aandeel van de Stad naar 115.706.215,25 EUR gebracht wordt.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2276162 (R)

DIP 2016-2018.- Ordonnantie van 16/07/1998 met betrekking tot de toekenning van subsidies, om
investeringen van algemeen belang te stimuleren.- Betaling van de subsidieverlening aan het OCMW.-
Projecten nr. 1, 4, 5, 8, 9 en 22.
Uitbetaling voor een totaal bedrag van 2.299.370,50 EUR aan het OCMW van Brussel.- Artikel
83103/63551 van de buitengewone begroting 2019 :
- project n° 1 : Rusthuis Ursulinen (timmerwerk en vervangen van jaloezieën) - 186.553,70 EUR;
- project n° 4 : "Maison de Repos Résidence Sainte-Gertrude" (vervangen chassis) - 472.829,65 EUR;
- project n° 5 : "Bâtiment de logement Lemonnier" (vervangen chassis) - 102.006,99 EUR;
- project n° 8 : "Service du Linge" (relighting en plaatsing zonnepanelen) - 386.907,99 EUR;
- project n° 9 : "Service du Linge (remplacement d'un train de calendre)" - 576.000,00 EUR;
- project n° 22 : Site Bruyn Nord et Ouest (aanpassingswerken van de omgeving in parken) - 575.072,17
EUR.
Financiering door de subsidie toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in te vorderen op het
artikel 83103/66552 van de buitengewone begroting 2019.

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

[7] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2280150 (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: 10489, 10499, 10524, 10543, 10546, 10570, 10576,
10736, 10748, 10812, 10813 en 10866.- Totale raming van 147.074,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene
artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van
beslissing nr. 29 van het College van 10/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2274123 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de fabricatie en levering van een aanhangwagen voor het
opbergen en het vervoer van een zelfdragende tent voor de cel Logistiek van het departement
Wegeniswerken (CDA/010827/NOR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 80.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 13615/74353 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 42 van het College van 10/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3  van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2279149 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van elektrische
straatafvalzuigers voor het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven
straatafvalzuigers (CDA/010952/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/010952/LDR.- Uitgave van 150.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 87605/74451 van de buitengewone begroting van 2019 voor de uitgave en
artikel 87605/77451 van dezelfde begroting voor de ontvangst uit de overname van 7 afgeschreven
straatafvalzuigers.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 43 van het College van 10/10/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[10] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2280454 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van stoelen en plooitafels voor
de cel Sport van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (CDA/010703/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/010703/PTL.- Uitgave van 50.000,00
EUR btw inbegrepen, waarvan 7.500,00 EUR voor perceel 1 en 42.500,00 EUR voor perceel 2.- Artikel
76410/74451 van de buitengewone begroting van 2019 (onder voorbehoud van de indiening en de
aanneming van een begrotingswijziging door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 44 van het College van 10/10/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2278099 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-090.-
Investeringsproject MO05-53-2009 (voor de opdracht 19-0500-731), en 13.025,65 EUR in afwijking van
investeringsproject BH05-3-2019 (voor de opdracht 19-0500-700).
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-700 en 19-0500-731.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
14.618,86 EUR btw inbegrepen.- Artikels 13605/724/60 en 13605/741/51 van de buitengewone begroting
van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 45 van het College van 10/10/2019, in toepassing
van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[12] Kabinet van Dhr. Dhondt -  -  - 2281686 (R)
Gewestelijk MobiliteitsPlan, Good Move.- Advies van de Stad Brussel.
Het advies van de Stad Brussel op het Gewestelijk MobiliteitsPlan goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2276764 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-087.-
Investeringsproject AEK05-106-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-712.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 567,19 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 268 van het College van 10/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[14] Organisatie - Methoden - Methoden - 2283671 (R)
Smart City projectoproep 2019.- Reglement.
Het reglement van de Smart City projectoproep 2019 goedkeuren.

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

Handel - 2278253 (R)
Toelage 2019.- NV Brussels Business Hubs.- Bedrag : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.500,00 EUR aan de NV Brussels Business Hubs voor de organisatie van
een duurzame Kerstmarkt.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019.

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

Handel - 2278773 (R)
Toelage 2019.- Vzw Sint-Jacobswijk.- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Sint-Jacobswijk voor het organiseren van
vergaderingen en evenementen voor het buurtleven.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019.

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

Handel - 2280920 (R)
Toelage 2019.- Vzw Kunstberg.- Bedrag : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw Kunstberg voor de organisatie van het festival
"Picture/Halloween".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2279167 (R)
Samenwerking met het gewestelijke agenschap HUB.- Overeenkomst.
Kaderovereenkomst tussen de Stad Brussel en het gewestelijke agenschap HUB om de samenwerking
voor de economische en commerciële ontwikkeling te steunen et te omkaderen.

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

Handel - 2280868 (R)
Toelage 2019.- Vzw "1000 BXL en Transition".- Bedrag : 2.000,00 EUR.
Toekenen van een toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw "1000 BXL en Transition" voor de organisatie
van de rommelmarkt Stalingrad.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2019.

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

[20] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2279321 (R)
Toelage.- "Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix GRIP".
Toekennen van een toelage aan de vzw "Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix - GRIP"
(0421.082.047) voor een bedrag van 3.000,00 EUR voor de organisatie van een tweedaags symposium op
27 en 28/11/2019 over bewapening en vredeshandhaving in Afrika.- Artikel 15001/33202 van de gewone
begroting 2019.

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

[21] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2276754 (R)
Mevr. Elena NALON.- Toelage : 4.505,94 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.505,94 EUR aan mevr. Elena NALON, voor de installatie van
bloemen/groentenbakken in de Correggiostraat.- Artikel 87605/331/01 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2275672 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-086.-
Investeringsproject KL05-486-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-703.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 732,05 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 283 van het College van 10/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2274668 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en de plaatsing van een vermoedelijke
hoeveelheid van 66 ingebouwde kleedkamerkasten in de gebouwen van het Departement
Wegeniswerken.- Principe.- Dossier TV/2019/114/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek TV/2019/114/EV.- Uitgave van 66.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikelen 87605/741/51 (36.250,00 EUR - P.I. KL05-476-2009) en 76605/741/51 (29.750,00 EUR - P.I.
ZJ05-19-2019) van de buitengewone begroting van 2019 (Investeringsprojecten KL05-476-2009 en ZJ05-
19-2019).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 280van het College van 10/10/2019
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2278378 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-091.-
Investeringsproject ZJ05-9-2019.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-706.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 15.469,21 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 76605/724/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 285 van het College van 10/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2282060 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-097.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-748.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 7.892,70 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 76605/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Nieuw investeringsproject
in afwijking van het investeringsproject AEK05-48-2016.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
288 van het College van 10/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2274993 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de opslagplaats van de Groene Zones
gelegen in het Terkamerenbos, Croquetweg te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier TV/2019/123/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016 - bestek TV/2019/123/EV.- Uitgave van 210.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76605/722/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
ZJ05-2-2019 (voor een bedrag van 204.000,00 EUR) en in afwijking van het investeringsproject AEK05-
71-2017 (voor een bedrag van 6.000,00 EUR).- Lening.- Vastlegging 19-29686.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2279345 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en plaatsing van speeltoestellen op 3
plaatsen : het pocketpark "Bockstael" te 1020 Brussel, het pocketpark "Boomgaard" te 1120 Brussel, het
kruispunt Pannenhuis te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/133/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 - bestek TV/2019/133/EV.- Uitgave van 100.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2019 (Investeringsproject ZJ05-16-2019).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 286 van het College van 10/10/2019, overeenkomstig artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2273430 (R)

Werkingstoelage.- Vzw "Ever’y Cat" : 1.500,00 EUR.- Dossier 2018/2856.-Overeenkomst.
Toekennen van een werkingstoelage aan een vereniging voor dierenbescherming, belast met het verzorgen
en het opvolgen van de gesteriliseerde zwerfkatten op het grondgebied van de Stad in uitvoering van de
ordonnantie van 16/05/2002 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Toelage van 1.500,00 EUR aan de
vzw “Ever’y Cat”.- Artikel 87506/33202 van de gewone begroting 2019.- Thesaurie.- Overeenkomst.

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

[29] Kabinet van Dhr. Pinxteren -  -  - 2282733 (R)
Handvest van Burgerparticipatie.
Aannemen van het handvest van burgerparticipatie.

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

[30] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2279002 (R)
Toelagen 2019 aan culturele verenigingen : vzw "S.H.I.N.E. Prod, vzw "Art Nomade", vzw  "Bruxelles
Laïque", vzw "Matissa Belgique" en vzw "Born 2 Be Cheap".
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 17.500,00 EUR op de artikels 77210/33202 en
76210/33202 van de gewone begroting 2019 aan 5 verenigingen verdeeld als volgt :
op artikel 77210/33202 :
- 10.000,00 EUR aan de vzw "S.H.I.N.E. Prod" voor de organisatie van het festival "What's Up -BXL
love";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Art Nomade" voor een werkingstoelage;
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Laïque" als aanvullende toelage voor "Festival des Libertés 2019".
op artikel 76210/33202 :
- 500,00 EUR aan de vzw "Matissa Belgique" als aanvullende toelage voor "Urban Street Dance 2019";
- 3.500,00 EUR aan de vzw "Born 2 Be Cheap" als aanvullende toelage voor de organisatie van de editie
2019 van het "festival Court Mais Trash".

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2280335 (R)
Cultuur 2019.- Specifieke subsidies aan 6 culturele verenigingen.- Montant total : 40.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 40.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de
gewone begroting 2019 aan 6 verenigingen verdeeld als volgt:
- 6.500,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Piano Festival" voor de organisatie van de editie 2019 van het
evenement "Brussels Piano Festival";
- 500,00 EUR aan de vzw "Cercle Polytechnique de l'ULB" voor de organisatie van het evenement
"Festival de la Chanson estudiantine";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Office d'Art Contemporain" voor de organisatie van de Mikko Paakkola-
tentoonstelling in het kader van het Finse voorzitterschap van de Europese Unie;
- 25.000,000 EUR aan de vzw "Centre Culturel Bruegel" voor de organisatie van het evenement "Dia de
Muerte 2019".
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Association Galeries" voor de organisatie van meditatieactiviteiten.
- 1.000,00 EUR aan de vzw Association of Kontempory African Art, in het kort AKAFA (voorheen
Essential Concept of Academy) voor de organisatie van de editie 2019 van het evenement "GRAPA".

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

[32] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2279005 (R)
Rehabilitatie van leegstaande woningen in de perimeter van het duurzame wijkcontract “De Marollen”.-
Principe van de opdracht.
Dienstenopdracht voor de rehabilitatie van leegstaande woningen in de perimeter van het duurzame
wijkcontract “De Marollen”.- Mededingingsprocedure met onderhandeling - bestek/cahier spécial des
charges nr. RF/18/PCAN/810.- Aankondiging van de opdracht.- Bedrag van de opdracht geraamd op
525.866,00 EUR (incl btw).- Aanwendingen : Uitgaven van 525.866,00 EUR op artikel 240-01 van de
patrimoniale begroting 2020 en volgende dienstjaren.- Ontvangsten : 318.684,80 EUR op artikel 151-01
van de patrimoniale begroting 2020 en volgende dienstjaren, 207.171,20 EUR op artikel 171-01 (lening)
van de patrimoniale begroting 2020 en volgende dienstjaren (voor de volgende dienstjaren onder
voorbehoud van de aanneming van de toekomstige begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[33] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2278999 (R)

Afbraak (lot 1) en bouw van 3 ééngezinswoningen (lot 2) op een terrein gelegen Verdunstraat 646 te 1130
Brussel.- Goedkeuring van de aankondiging van de opdracht.
Aankondiging van de opdracht betreffende de afbraak (lot 1) en de bouw van 3 ééngezinswoningen (lot 2)
op een terrein gelegen Verdunstraat 646 te 1130 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2275120 (R)

"CENTRAL" - Werkingstoelage.- Dossier OPP/2019/138.
Toekennen van een  werkingstoelage van 4.500,00 EUR aan BVBA "CENTRAL" - Artikel 13766/33202
van gewone begroting van 2019.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2275448 (R)

Sint-Katelijnekerk.- Restauratie van de noordgevel (3de fase).- Protocol voor de financiering en uitvoering
der werken.- Aanbestedingsdocumenten.- Werken : Dossier : OPP/2019/122.
Protocol en zijn bijakte tussen de Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad
Brussel voor de restauratiewerken aan de noordgevel van de Sint-Katelijnekerk.- Bedrag ten laste van de
Stad van 500.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 79066/72460 van de buitengewone begroting van
2019 (project CC06-404-2009).- Het afsluiten van een opdracht, bij openbare aanbesteding, gezamenlijk
met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directie Infrastructuur en Vervoer.- Bestek
OPP/2019/122 en zijn bijlagen.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2283137 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de juridisch-administratieve bijstandsopdracht in het
kader van de scenografie van het Biermuseum.- Dossier nr. OPP/2019/151.
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 35.090,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel
13766/96151.-  Investeringsproject MO66-10-2019.- Werf 172081.- Kennisnemen van de beslissing nr.
483 van het College van 10/10/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[37] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2273206 (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 88.507,10  EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr 459 van het College van 10/10/2019, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[38] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2282284 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie aan de Stad Brussel tot het invoeren van een Netheidsplan.

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