
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 22 juni 2020 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2348748 (R)

Presentatie.- Beurspaleis.- Oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf.- Dossier nr. OPP/2020/010.
Oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf voor het toekomstig beheer van de exploitatie van het
Beursgebouw.- Statuten van dit nieuw Autonoom Gemeentebedrijf.- Beheerscontract tussen de Stad en het
nieuw Autonoom Gemeentebedrijf.- Financieel plan van het Autonoom Gemeentebedrijf.-
Ondernemingsproject van het Autonoom.- Gemeentebedrijf.- Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de
Belgische Brouwers betreffende de financiering van Belgian Beer World.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2347834

(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (artikel 112 ter).
Beraadslaging nr. 44 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 27/05/2020 waarbij de rekening van
het OCMW van het dienstjaar 2019 aangenomen wordt.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2347715 (R)

Rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2019.
Voorlopige vastlegging van de rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2019 :
- verslag over de jaarlijkse rekening;
- rekening per economische groep;
- rekening per functie;
- algemene boekhouding (balans/resultatenrekening/balans der algemene rekening/bijlage);
- begrotingsrekening;
- samenvattingen;
- begrotingswijzigingen : feuilleton nr. 99/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2348647 (R)

48966/LC/OK.- Onlusten dd. 07/06/2020.- Schadevergoeding van de handelaars.
Financieel tussenkomen in het kader van de onlusten van 07/06/2020 ten gunste van de benadeelde
handelaars.- De betaling van de bedragen van de schadevergoedingen aanwenden op de artikels
10401/32248 et 10401/33248 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2343569
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk.- Begroting 2020.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen voor
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting van 2020 van  de Onze-Lieve-Vrouw
ter Rijke Klarenkerk.- 2) Gewone dotatie van 96,12 EUR aan te wenden op artikel 79001/435/01 van de
gewone begroting en buitengewone dotatie van 14.900,02 EUR aan te wenden op artikel 79066/522/52
van de buitengewone begroting 2020 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2347148

(R)
Sint-Adrianuskerk te Elsene.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 23.715,96 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) -  - 2346172 (R)

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar
2021.
1) De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing, de
inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2021.- 2) Het College van Burgemeester en
Schepenen te belasten met de mededeling van de beslissing op punt 1 genomen, aan de gewestelijke
fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de
ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2348490 (R)

Principe om in diverse bijkomende, noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader
van de COVID-19 pandemie.- Lijst nr. 4.- Toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet.
1) Akte nemen van de beslissing nr. 56 van het College van 11/06/2020 om in diverse bijkomende,
noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader van de COVID-19 pandemie
overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Elke uitgave zal deel uitmaken van
een afzonderlijke onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel
42, § 1er, 1°, b) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- 2) De uitgaven zullen
naargelang de noden worden vastgelegd en betreffen, zonder volledig te zijn, de levering van stoffen,
elastieken, scharen en andere benodigdheden voor de vervaardiging van bloezen en maskers door
vrijwilligers, de levering van hygiënische producten zoals handschoenen en andere hydroalcoholische gels
en diverse verwante uitgaven en anderen.- Instemmen met de uitgaven ten belope van een bijkomend
totaal bedrag van 1.502,82 EUR incl. btw. dat ingeschreven wordt op artikel 14001/12402 "rampen /
technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik" van de gewone begroting 2020.

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

[9] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2346729 (R)
Toelage.- Vzw City Mine(d) : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw City Mine(d), voor de uitvoering van fase 1
van hun project "La Pile BXL" (energiegemeenschap).- Artikel 10401/33202 van de gewone begroting
voor 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2346757 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011347.- Totale raming van 10.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van beslissing nr. 71 van het College van 11/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2340396 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering van
apparatuur voor laboratoria en audio-, foto- en videostudio'voor de "Académie Royale des Beaux-Arts -
Ecole Supérieure des Arts" van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/011237/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011237/DCH.- Uitgave van
31.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 15.000,00 EUR voor het perceel 1, 6.000,00 EUR voor het
perceel 2, 4.000,00 EUR voor het perceel 3 en 6.000,00 EUR voor het perceel 4.- Artikel 70008/74451
van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 65 van het College
van 11/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2344782 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met als doel de levering, gedurende 48 maanden, van
straatnaamborden voor de sectie Studies en Vergunningen van het departement Wegeniswerken
(CDA/011370/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011370/CVB.- Uitgave over 48
maanden van 40.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 42305/741512 van de buitengewone
begrotingen van 2020 tot 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
goedkeuring van de begrotingen van 2021 tot 2024 door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende
overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 68 van het College van 11/06/2020 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2347514 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 19.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 19.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen verdeeld als volgt :
1) 3.500,00 EUR aan de vzw Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels;
2) 1.800,00 EUR aan de vzw Friend's Gym Bruxelles;
3) 3.300,00 EUR aan de vzw "Vision Solidaire";
4) 1.300,00 EUR aan de vzw Brussels Cycling Team;
5) 1.300,00 EUR aan de vzw Kring Concept;
6) 1.800,00 EUR aan de vzw "Royal Sport Nautique de Bruxelles";
7) 1.500,00 EUR aan de vzw "Société Royale Union Nautique de Bruxelles";
8) 4.500,00 EUR aan de vzw "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles".
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2347577 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 71.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 71.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 1.500,00 EUR aan de feitelijke vereniging ZVC De Wulle Bieste voor werkingstoelagen;
2) 4.000,00 EUR aan de vzw Atletico BXL voor werkingstoelagen;
3) 600,00 EUR aan de feitelijke vereniging F.C Deaf Brussels voor werkingstoelagen (Futsal);
4) 1.900,00 EUR aan de feitelijke vereniging F.C Deaf Brussels voor werkingstoelagen (Mini-Foot);
5) 12.500,00 EUR aan de vzw "F.C. Suryoyés Bruxellois" voor werkingstoelagen;
6) 10.200,00 EUR aan de vzw Koninklijke Sporting F.C. Haren (K.Sp.F.C.Haren) voor werkingstoelagen;
7) 26.500,00 EUR aan de vzw "Association Sportif Brussels City" voor werkingstoelagen;
8) 1.100,00 EUR aan de vzw Great Garlic voor werkingstoelagen;
9) 12.700,00 EUR aan de vzw "Basket Club "L'Eclair de Bruxelles" (BC Eclair)" voor werkingstoelagen.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2347238 (R)

Sport.- Werkingstoelage.- Vzw "Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles" : 4.900,00
EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 4.900,00 EUR aan de vzw "Association Sportive des Ecoles de la
Ville de Bruxelles".- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2346784 (R)
Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 28.900,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 28.900,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 1.400,00 EUR aan de vzw "La Plébéienne de Laeken";
2) 2.800,00 EUR aan de vzw "Le 6ème sens";
3) 2.900,00 EUR aan de vzw "Les Amis de Benjamin";
4) 1.700,00 EUR aan de vzw "Les Lendemains de la Veille";
5) 800,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Les Pêcheurs Laekenois";
6) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "P.C. Djembees";
7) 1.600,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Pétanque Club Communal";
8) 3.200,00 EUR aan de vzw "Réseau Santé Diabète Bruxelles";
9) 800,00 EUR aan de feitelijke vereniging Royal Billard Club;
10) 6.300,00 EUR aan de vzw Royal Brussels Lawn Tennis Club;
11) 1.900,00 EUR aan de vzw Sunday's Club;
12) 2.300,00 EUR aan de vzw Sport "Nautique Universitaire de Bruxelles";
13) 1.100,00 EUR aan de feitelijke vereniging Turngroep Blijf Fit;
14) 1.100,00 EUR aan de feitelijke vereniging Wandelclub Haren.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2347122 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 7.900,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 7.900,00 EUR aan de volgende verenigingen
en verdeeld als volgt :
1) 4.200,00 EUR aan de vzw Splash Brussel;
2) 2.700,00 EUR aan de feitelijke vereniging GSF De eendjes;
3) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging V.C KWB - NOH.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2321531 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 26.900,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 26.900,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 900,00 EUR aan de feitelijke vereniging Five Lions;
2) 3.100,00 EUR aan de vzw "Femina Sports Brussels", afgekort "FSB";
3) 1.100,00 EUR aan de vzw "Brussels Big Bracket";
4) 2.800,00 EUR aan de vzw "Club N°1";
5) 1.600,00 EUR aan de vzw "Egality Sport & Cultuur";
6) 4.500,00 EUR aan de vzw "Judo Club Budo Bruxelles";
7) 3.500,00 EUR aan de vzw "Spotlight";
8) 1.400,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Taekwondo.JDM.club";
9) 1.100,00 EUR aan de vzw "Nek-In";
10) 6.900,00 EUR aan de vzw "Averse".
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2345584 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 35.300,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 35.300,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 4.300,00 EUR aan de vzw "Kwan";
2) 900,00 EUR aan de vzw Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint-Sebastiaan Neder-over-Heembeek;
3) 5.500,00 EUR aan de vzw "Gym Sana";
4) 2.700,00 EUR aan de vzw "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien";
5) 900,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Folle Cadence";
6) 2.300,00 EUR aan de vzw "Entr'Aide des Marolles";
7) 1.300,00 EUR aan de vzw De Durvers;
8) 2.600,00 EUR aan de vzw "Club de Jeunesse action éducative";
9) 1.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal des Echecs de Bruxelles";
10) 4.100,00 EUR aan de vzw à "Bruxelles Royal Yacht Club (B.R.Y.C.)";
11) 3.800,00 EUR aan de vzw "Brussel Aquatic Synchro Swimming";
12) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging Biljartclub NOH;
13) 1.600,00 EUR aan de feitelijke vereniging Badminton Club "Les fous du Volant";
14) 3.300,00 EUR aan de vzw "Association Sportive du Centre de Traumatologie et de Réadaptation
(A.S.C.T.R.)".
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2325748 (R)
Sportactiviteiten in het Sportcentrum Korte Groenweg en toegang tot de parking van de Solvay-site.-
Partnerschapsovereenkomst.- Solvay N.V.- 2019.
Overeenkomst waarin de modaliteiten bepaald worden voor de samenwerking tussen de S.A. Solvay en de
Stad Brussel, met terugwerkende kracht vanaf 01/09/2019, voor onbepaalde tijd.

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

[21] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2344998 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-037.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-266.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 8.228,00 EUR (inclusief
btw).- Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting 2020.- Investeringsproject nr. AEK05-106-
2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 175 van het College van 11/06/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[22] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2333156 (R)
Overeenkomst tussen de vzw "Werk Centrale de l'Emploi" en de Stad Brussel.- Subsidie 2020.-
Exploitatie- en functioneringskosten.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Werk Centrale de l'Emploi" met als doel de gebruikswijze vast
te leggen van de toelage 2020 toegekend door de Stad voor de exploitatie- en functioneringskosten
Antwerpselaan 26 en andere gedecentraliseerde antennes.- Bedrag : 471.000,00 EUR.- Artikel
85109/32202 van de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2334503 (R)
Vzw "Mission Locale pour l'Emploi".- Overeenkomst buitengewone toelage 2020.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Mission Locale pour l'Emploi" waarin de verbintenissen en
betalingsmodaliteiten vastgelegd worden m.b.t. de toelage van 50.000,00 EUR ingeschreven op artikel
85109/52252 van de buitengewone begroting 2020 voor het programma van beroepsintegratie.

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

Handel - 2347426 (R)
Activiteitenverslag 2019 van de Adviesraad Economische Zaken.
Kennis nemen van het activiteitenverslag 2019 van de Adviesraad Economische Zaken van 2019.

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

[25] Stedenbouw - Vergunningen - Controle Openbare veiligheid en gezondheid - 2347585 (R)
Vrijwillige samenwerkingsovereenkomst met Leefmilieu Brussel over de coördinatie inzake de uitvoering
van het inspectiewetboek.
Vrijwillige samenwerkingsovereenkomst die erop gericht is de coördinatie van de opdrachten die zijn
vastgelegd door het Inspectiewetboek tussen Leefmilieu Brussel en de gemeenten te versterken.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Stedenbouw - Plan - Planning - 2347940 (R)

Aarlenstraat 104.- Tijdelijke bezettingsovereenkomst - "Stadssalon".
De precaire bezettingsovereenkomst met betrekking tot de installatie van een "stadssalon", op een perceel
grond langs een deel van de Jacques de Lalaingstraat en op de hoek van de Aarlenstraat 104, onder
auspiciën van de Stad Brussel aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[27] Stedenbouw - Plan - Planning - 2343923 (R)
Overheidsopdracht voor dienstverlening betreffende het opstellen van een milieueffectenrapport (MER)
voor het Gemeentelijk Plan voor Duurzaam Ontwikkeling.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1er, 1°, a)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. 20/PLAN/BESTEK/GPDO/MER.-
Geraamde uitgave van 168.190,00 EUR inclusief btw.- Artikels 93006/74760 van de buitengewone
begroting van 2020.- Kennisnemen van de beslissing nr. 200 van het College van 11/06/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2346750 (R)

Gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 14, nr. 29 en voetweg nr. 71 uit de atlas der buurtwegen van
de gemeente Laken.
1) Voorlopig aannemen van de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen nr. 29, nr. 14 en voetweg nr. 71.-
2) Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met de uitvoering van de wettelijke formaliteiten.

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

[29] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2348470 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Les Amis de Brosella" : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan de vzw « Les Amis de
Brosella » voor het projet "BEL JAZZ FEST/United jazz".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2348465 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw Kiosk Radio : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan de vzw « Kiosk Radio »
voor het project "Support your locals".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2347970 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Béhème" : 20.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 20.000,00 EUR aan de vzw "Béhème" voor het
project "Les Visites Musicales".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2347805 (R)

Toerisme.- Werkingstoelage.- Vzw Arkadia : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 15.000,00 EUR aan de vzw «Arkadia».- Artikel 56110/33202
van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2346002 (R)

Toerisme 2020 : Schrapping van de nominatieve toelage aan de vzw "Tapis de Fleurs".- Bedrag :
50.000,00 EUR.
Schrapping van de nominatieve subsidie van 50.000,00 EUR aan de vzw "Tapis de Fleurs" voor de editie
2020 op de Grote Markt aangezien de vereniging de Stad op de hoogte heeft gebracht van de annulering
van het evenement en van haar subsidieaanvraag voor de editie 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2347930 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Stichting van algemeen nut Koninklijke Vlaamse Schouwburg : 250.000,00
EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 250.000,00 EUR aan de stichting van
algemeen nut Koninklijke Vlaamse Schouwburg voor de exploitatiekosten.- Artikel 77210/33202 van de
gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2347955 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Béhème" : 70.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 70.000,00 EUR aan de vzw « Béhème » voor
het project "Bruxelles ma belle".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[36] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2347042 (R)
Cultuur en Toerisme 2020.- Specifieke toelage.- Vzw Brufeest : 150.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 150.000,00 EUR aan de vzw Brufeest in het kader van het
beleid ter ondersteuning van de culturele operatoren.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2346484 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Brufête" : 17.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 17.000,00 EUR aan de vzw "Brufête" voor de
organisatie van de Zinneke Parade 2020.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2347368 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Ngo "European Cities of Historical Organs afgekort E.C.H.O." : 2.000,00
EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 2.000,00 EUR aan de ngo "European Cities of Historical
Organs afgekort E.C.H.O." voor de realisatie van een opname op het orgel van de Zavel op 01/05/2020.-
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.

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

[39] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2341009 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 48.377,14 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 276 van het College van 11/06/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Openbare Patrimonium -  - Werkplaatsen - 2347337 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering van een hogedrukreiniger.- Dossier nr.
OPP/2020/089.
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 1.039,39 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr.
CC06-76-2009.- Lening : artikel 13766/74451.- Kennisnemen van de beslissing nr. 283 van het College
van 11/06/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Openbare Patrimonium -  - Werkplaatsen - 2347351 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering van materiaal voor het beveiligen van
werven.- Dossier nr. OPP/2020/090.
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 2.918,58 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr.
CC06-76-2009.- Lening : artikel 13766/74451.- Kennisnemen van de beslissing nr. 284 van het College
van 11/06/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Openbare Patrimonium -  - Werkplaatsen - 2347169 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering van elektrische handmachines voor de
werkplaats.- Dossier nr. OPP/2020/087.
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 10.318,86 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening : artikel
13766/74451.- Investeringsproject nr. CC06-76-2009.- Kennisnemen van de beslissing nr. 281 van het
College van 11/06/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[43] Openbare Patrimonium -  - Werkplaatsen - 2347295 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering van elektrische handmachines voor
werven.- Dossier nr. OPP/2020/088.
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 6.279,33 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr.
CC06-76-2009.- Lening : artikel 13766/74451.- Kennisnemen van de beslissing nr. 282 van het College
van 11/06/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

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

[44] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2336283 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de rol van de Burgemeester Philippe CLOSE in de Raad van Bestuur van
RSCAnderlecht.

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

- 2348930 (R)
Vraag van dhr. MAIMOUNI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de strijd tegen hondenuitwerpselen in het Fontainaspark.

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

- 2348936 (R)
Vraag van dhr. MAIMOUNI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de mogelijkheid tot plaatsing van specifieke vuilbakken voor de ophaling van gebruikte
mondmaskers met het oog op recyclage.

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

- 2349079 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de hinder veroorzaakt door het circulatieplan en de niet-naleving van de wegcode in de
Kroonveldstraat en de Gasstraat.

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