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Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli
[1] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Organisatie Grondregie - Human resources

corporate strategy - 2229845 (R)
Begroting van het dienstjaar 2019.- Grondregie.
Algemene uiteenzetting.- Aannemen van de begroting 2019 van de Grondregie en de bijhorende
rapporten.- Aannemen van het meerjarenplan en het financieel plan van de projecten.

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

[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2230391
(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (artikel 88).
De beraadslaging nr. 66 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13/02/2019 waarbij de begroting
van het OCMW voor het dienstjaar 2019 vastgesteld wordt, goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2227647 (R)

Begroting 2019 van de Stad.
Bespreking van de begroting van het dienstjaar 2019 en bijlagen :
- Verslag over de begroting;
- Bespreking van de begroting per functie;
- Bespreking van de begroting per economische groep;
- Bespreking van de bijlagen met detail per artikel (gewone en buitengewone begroting);
- Bespreking van de samenvattende tabellen;
- Bespreking van het meerjarenplan der investeringen (buitengewone begroting) en zijn
financieringswijzen;
- Bespreking van de lijst der overdrachten (subsidies);
- Bespreking van het driejaarlijkse plan 2019-2020-2021;
- Bespreking van de evolutie van de gemeentelijke investeringsschuld;
- Bespreking van het gewone en het buitengewone reservefonds;
- Bespreking van de boeking van de provisies voor risico's en kosten;
- Bespreking van de overbrenging van de begroting 2019 op basis van de EBS
boekhouding.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2230593 (R)

Dienstjaar 2019 - Begroting - Voorlopige twaalfden (II).
Opening van drie voorlopige twaalfden voor de periode van 01/04/2019 tot en met 30/06/2019 in
toepassing van artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 02/08/1990.

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