
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 25 februari 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Interpellaties van het publiek.
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2227945 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door dhr. Quentin PARETE, woonachtig
Papenvest 36/1A te 1000 Brussel, in naam van de vzw Plan B.
Interpellatie betreffende de afwenteling van de kosten van de mislukking van het Eurostadium.

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

- 2228077 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door dhr. Quentin PARETE, woonachtig
Papenvest 36/1A te 1000 Brussel, in naam van de vzw Plan B.
Interpellatie betreffende de arbeidsomstandigheden van de verdelers van het tijdschrift Brusseleir.

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

- 2229257 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevr. Maria DEMIN, woonachtig
Wolvengracht 28D te 1000 Brussel.
Interpellatie betreffende het project "Crystal City" in de Grétry Residentie.

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

[4] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2229070 (R)
Verwijdering/terugplaatsing van het station Villo nr. 30, Maurice Lemonnierlaan, nrs 42-44-46.
Principe van de betaling van de kosten voor het verwijderen/terugplaatsen van het station Villo nr. 30
gelegen Maurice Lemonnierlaan nrs 42-44-46 aan de vennootschap JC Decaux.- Bedrag van 10.513,40
EUR btw inbegrepen.- Artikel 10406/74760 van de buitengewone begroting van 2019 onder voorbehoud
van de aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid.- Project nr. YM06-1-2014.- Lening : artikel 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2230011 (R)
Politieraad.- Ontslag.- Vervanging.- Toepassing van artikel 19 alinea 1 van de Wet van 07/12/1998 op de
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP).
1) Akte nemen van het ontslag van dhr. Didier WAUTERS, verkozen tot effectief lid van de Politieraad
door de Gemeenteraad in zitting van 13/12/2018 en geïnstalleerd in de Politieraad op 29/01/2019 en van
de briefwisseling van zijn twee opvolgers waarbij deze ontslag nemen als opvolgers en dus verzaken aan
hun aanstelling als effectief lid ter vervanging van dhr. WAUTERS.- 2) Vaststellen dat een nieuwe
voordracht neergelegd werd die beantwoordt aan het voorschrift van artikel 19 alinea 1 WGP "Wanneer
een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de Politieraad en hij
geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de voordracht
van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één of meer
kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de kandidaat-
opvolgers in orde van hun voordracht."- 3) In toepassing van artikel 19 alinea 1 van de WGP voornoemd
mevr. Bianca DEBAETS (van Nederlandse taalaanhorigheid) verkozen verklaren als effectief lid van de
Politieraad met als opvolgers, in volgorde van voordracht : 1) Dhr. WAUTERS Didier, 2) Dhr.
MAMPAKA MANKAMBA Bertin.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2227010

(R)
Heilig-Hartkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 103.144,26 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2202871

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk.- Begroting 2019.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen voor
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2019 van de Onze-Lieve-Vrouw ter
Rijke Klarenkerk.- 2) Gewone dotatie van 1.989,78 EUR.- Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting
2019.- Buitengewone dotatie van 57.998,42 EUR.- Artikel 79066/522/52 van de buitengewone begroting
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2228789

(R)
Heilige Engelen Kerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 442,33 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2228425

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 203.288,92 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2224696 (R)

Vzw "1001 Valises".- Balkan Trafik Festival.- Partnerschapovereenkomst 2019.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de vzw "1001 Valises" betreffende het Balkan Trafik
Festival.- Logistieke bijstand.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2226253 (R)
Overdracht van bevoegdheden toegekend door de Gemeenteraad aan het College van Burgemeester en
Schepenen voor wat de beslissingen aangaande de overheidsopdrachten betreft.- Nieuwe legislatuur 2019-
2024.
1) De overdracht van bevoegdheden wordt toegekend aan het College van Burgemeester en Schepenen
voor wat betreft de keuze van de procedure volgens dewelke de overheidsopdrachten en de
concessieovereenkomsten worden gegund en de vaststelling van de eraan verbonden voorwaarden, voor
de uitgaven die vallen onder de gewone begroting, in uitvoering van artikel 234 §4 van de nieuwe
gemeentewet.- 2) De overdracht van bevoegdheden wordt toegekend aan het College van Burgemeester en
Schepenen voor wat betreft de keuze van de procedure volgens dewelke de overheidsopdrachten en de
concessieovereenkomsten worden gegund en de vaststelling van de eraan verbonden voorwaarden, voor
de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst, in uitvoering van artikel 234 §5 van de
nieuwe gemeentewet.

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

[12] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2225088 (R)
Sports 2019 : Werkingstoelagen aan 2 verenigingen : vzw Brussels Basketball, vzw "Royal AERA
Excelsior de Bruxelles".- Totaal bedrag : 225.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen aan 2 verenigingen op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting
2019 voor een totaal bedrag van 225.000,00 EUR verdeelt als volgt :
- 150.000,00 EUR aan de vzw Brussels Basketball;
- 75.000,00 EUR aan de vzw "Royal AERA Excelsior de Bruxelles",
onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2019 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid.

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

[13] Personeel - Human ressources -  - 2228565 (R)
SEC - Telewerk.- Reglement.
Het reglement ‘telewerk’ aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli

[14] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2062255 (R)
Vzw Buurtwerk Noordwijk - Antwerpsesteenweg 24.- Aankoop op plan van 9 woningen.- Verhoging van
de canon.
Goedkeuren van de aankoop van 9 nieuwbouw lage-energiewoningen voor senioren (6 appartementen, 2
duplex en 1 studio) voor de prijs van 2.154.800,00 EUR btw exclusief oftewel 2.313.447,01 EUR btw
inbegrepen (12% op de constructie en 21% op de projectkost), gelegen op de bovenverdiepingen van het
goed gelegen in de Antwerpsesteenweg 24 te 1000 Brussel dat in erfpacht werd gegeven aan de vzw
Buurtwerk Noordwijk tot 31/03/2090.- Toelating geven voor de verhoging van de maandelijkse
erfpachtvergoeding tot 1.041,67 EUR, indexeerbaar en te betalen vanaf de voorlopige oplevering van de
bouwwerken.- Artikel 241-02 (Aankoop gebouwen) van de patrimoniale begroting 2019 van de
Grondregie onder voorbehoud van de aanneming ervan door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichtoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2223469 (R)

Beleid van stedelijke herwaardering "Masuiwijk".- Zennepark.- Beheer door Leefmilieu Brussel.-
Beheersovereenkomst.
Overeenkomst die Leefmilieu Brussel het beheersrecht geeft over de percelen en delen van percelen
gelegen langs de voormalige Zennebedding, gekadastreerd te Brussel, 13de afdeling, sectie D, percelen
524C19, 524E19 en 524R18 waarop het toekomstige Zennepark zal worden aangelegd; huidig
beheersrecht wordt ten kostenloze titel toegekend en blijft geldig voor zolang het Zennepark blijft bestaan.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Organisatie Grondregie -  - 2224119 (R)

Sluiten van de overeenkomst NRClick met Sibelga.
Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een dienst energieboekhouding met Sibelga.- Het
College belasten met de uitvoering ervan.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2226904 (R)
Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig
voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe verwarmingsinstallaties alsook
voor de onderhouds- en depannagewerken in de gebouwen behorende tot het openbaar domein van de
Stad Brussel en tot de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (gezamenlijke opdracht).
Openbare procedure - bestek/cahier spécial des charges nr. 18/3438.- Jaarlijkse uitgave geraamd op
1.512.500,00 EUR (btw inbegrepen), hetzij 4.537.500,00 EUR (btw inbegrepen) voor de drie jaar.-
Verschillende artikels van de gewone en buitengewone begrotingen van 2019 tot 2022 (onder voorbehoud
van inschrijving van de nodige kredieten en van goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde
overheden).- Thesaurie en leningen.

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

[18] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2224175 (R)
Machtiging van de marktinners op de markten in openlucht.
Het besluit aannemen dat de handelingen oplijst die waartoe de marktinners gemachtigd zijn om op te
stellen op de openlucht markten.

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

Handel - 2221886 (R)
Aanpassing van de bijlage X van kiosken van het Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en
de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel.
Aanpassingen in bijlage X van het gemeentelijk reglement relatief aan de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel (zie bijlage).- Lijst kiosken en
prijzen.

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

[20] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2226938 (R)
Samenwerkingsovereenkomst Kunstkuur Stad Brussel.
Aannemen van het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst dat effectief ingaat op 01/09/2019 enkel als
de ondersteuningsaanvraag wordt goedgekeurd (cf. art. 24 overeenkomst).

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

[21] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2229128 (R)
Duurzaam Wijkcontract Jonction en stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2019.- Uitvoering van
een illustratie op het gewelf van de tunnels Fontein, Sallaert en Frédéric Basse.- Overeenkomsten nrs
CAR/19/185-CAR/19/186-CAR/19/187 tussen de Stad Brussel en de auteurs. (Ref. 20190209_RAAD)
Overeenkomsten nrs CAR/19/185-CAR/19/186-CAR/19/187 tussen de Stad Brussel en de 3
auteurs/tekenaars voor de verwezenlijking van een illustratie op het gewelf van de tunnels Fontein,
Sallaert en Frédéric Basse.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2228339 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2019.- Muurschildering « TAMARA » op de puntgevel
van het gebouw gelegen aan de Ter Plaststraat 26 te 1020 Brussel.- Overeenkomst nr. CAR/18/182
(GR190127).
Overeenkomst nr. CAR/18/182 tussen de Stad Brussel en de vzw De Lakense Haard, eigenaar van het
aanpalend gebouw gelegen aan de Ter Plaststraat 28 te 1020 Brussel, voor de Realisatie van een
muurschildering « Tamara » op de puntgevel van het gebouw gelegen aan de Ter Plaststraat 26 te 1020
Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2227935 (R)

Wijkcontract Rouppe.- Operatie 18 in luik 4 - « Heraanleg van het Krakeelplein ».- Aanhangsel aan de
overeenkomst nr. CAR/13/050 tussen de Stad Brussel en de cvba De Brusselse Woning. (GR190125)
Aanhangsel aan de overeenkomst nr. CAR/13/050 afgesloten tussen de Stad Brussel en de cvba. De
Brusselse Woning, projectverantwoordelijke van de heraanleg van het Krakeelplein van het Wijkcontract
Rouppe.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[24] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2225663 (R)

Cultuur 2019.- Toelage aan de feitelijke vereniging "Centro Cultural Sartanani Bolivia - Arte y
Tradición".- Bedrag : 1.000,00 EUR
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Centro
Cultural Sartanani Bolivia - Arte y Tradición" voor de organisatie van het Carnaval van Oruro.- Artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2019, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2019
door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2225363 (R)

Cultuur 2019.- Toelage aan de vzw "Krewe du Belge".- Bedrag : 500,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 500,00 EUR aan de vzw "Krewe du Belge" voor de
organisatie van het evenement "Bal New Orleans 2019".- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting
2019, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2019 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

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