
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 4 november 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2283245 (R)

NV ROSSEL & Cie.- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de NV ROSSEL & Cie voor de organisatie van "Les
Nuits du Soir" van 06/11/2019 in het Koninklijk Circus.- Artikel 76201/32101 (5.000,00 EUR) en
76210/32101 (5.000,00 EUR) van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2283339 (R)

Vzw Brussels Major Events (BME).- Toelage : 40.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 40.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major Events (BME) voor de
organisatie van het vuurwerk van 31/12/2019.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2286215 (R)

Vzw "ART'CONTEST".- Toelage : 4.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.500,00 EUR aan de vzw "ART'CONTEST" voor de jaarlijkse
kunstwedstrijd voor jonge kunstenaars.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2285946 (R)

Vzw ANIMACY.- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw ANIMACY voor de organisatie van het "Fifty
Fifty Lab Festival".- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2283711 (R)

Vzw "Actions in the Mediterranean".- Toelage : 100.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 100.000,00 EUR aan de vzw "Actions in the Mediterranean" voor
tussenkomst in de werkingskosten van 2019.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2285589 (R)

JD. 47895/OK.- Private veiligheid.- De plechtigheid van 11 november  ter ere van de Onbekende Soldaat.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “De plechtigheid van 11
november"  ter ere van de Onbekende Soldaat”.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2288044
(R)
Sint-Elisabethkerk te Haren.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Sint-Elisabethkerk te
Haren, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2284179

(R)
Sint-Jans en Sint-Stefaan ter Miniemenkerk.- Begroting 2019.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2019 van de Sint-Jans en Sint-
Stefaan ter Miniemenkerk.- 2) Gewone dotatie van 1.504,92 EUR.- Artikel 79001/43501 van de gewone
begroting 2019 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2281644

(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Begroting 2020.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2020 van de Heilig Hart en Sint-Lambertus kerk.- 2) Gewone dotatie van 7.851,14 EUR.-
Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2020 van de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[10] Demografie - Demo III -  - 2287071 (R)

Senioren 2019 : Toepassing van de ordonnantie van 27/07/2017 betreffende de gemeentelijke
seniorenadviesraden.- Oproep tot kandidaturen om een nieuw seniorenadviesraad samen te stellen.
1) Principe tot oprichting van een nieuwe Adviesraad in toepassing van de ordonnantie van 27/07/2017
betreffende de Gemeentelijke Seniorenadviesraden.- 2) Goedkeuring voor het verzenden van een schrijven
aan de uittredende leden van de Adviesraad voor Senioren van de Stad Brussel, met mededeling van de
installatie van een nieuwe Seniorenadviesraad volgens de ordonnantie van 27/07/2017 betreffende de
Gemeentelijke Seniorenadviesraden.- 3) Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met de
oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van een nieuwe Seniorenadviesraad via de site van de
Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[11] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2282273 (R)

Projectoproep "Initiatieven voor duurzaamheid" 2019.- Toekenning van de subsidies.
Toekennen van subsidies aan de volgende laureaten van de projectoproep «Initiatieven voor
duurzaamheid» 2019.- Artikel 10401/33202 (eng : 19/31079) en 10401/435/01 (eng : 19/31220) van de
gewone begroting 2019 :
- 2019_4feitelijk vereniging "Potager Collectif du Craetbos" Neder-Over-Heembeek vertegenwoordigd
door dhr. EL KHATTABI Youssef, Clos du Craetbos 2B3 - 1120 Neder-Over-Heembeek  - 1.340,00
EUR;
- 2019_6 vzw "Bruxelles Enseignement" in naam van het "Institut Diderot" (453.101.450) - 3.820,00
EUR;
- 2019_9feitelijk vereniging "Autour de Marguerite" vertegenwoordigd door mevr. BEELDENS Danielle,
rue de Jenneval 14 - 1000 Bruxelles - 4.640,00 EUR;
- 2019_10vzw "Ecole de formation des jeunes de la Ville de Bruxelles" (502.631.333) - 4.000,00 EUR;
- 2019_13vzw "La ferme Nos Pilifs" (438.065.757) - 4.120,00 EUR;
- 2019_15feitelijk vereniging "Square Sainte-Catherine" vertegenwoordigd door dhr. OUACHEN Karim,
rue de Haelen - 1000 Bruxelles - 3.260,00 EUR;
- 2019_16vzw "Joseph Swinnen" (415.173.856) - 2.000,00 EUR;
- 2019_17vzw "Bruxelles-Enseignement in naam van Ecole de la Marolle" (453.101.450) - 5.000,00 EUR;
- 2019_18vzw "La Fraternité" (422.143.307) - 3.000,00 EUR;
- 2019_20vzw "Bruxelles-Enseignement" in naam van "Centre pédagogique des Pagodes" (453.101.450) -
4.500,00 EUR;
- 2019_23vzw "Nativitas" (415.349 743) - 3.800,00 EUR;
- 2019_26Université libre de Bruxelles (407.626.464) - 5.000,00 EUR;
- 2019_30vzw "École des devoirs de Neder-Over-Heembeek" (683.541.281) - 1.650,00 EUR;
- 2019_31vzw DEMOS (463.519.844) - 5.000,00 EUR;
- 2019_32vzw Axoso (825.435.356) - 3.450,00 EUR;
- 2019_33vzw "Atelier Graphoui" (419.497.581) - 5.000,00 EUR;
- 2019_34vzw "Le Kiosque à graines / Zadenkiosk" (668.644.457) - 2.500,00 EUR;
- 2019_38vzw "1000 bxl en transition" (692.632.656) - 2.100,00 EUR;
- 2019_44feitelijk vereniging "Fleurs et Baies aux Quais" vertegenwoordigd door mevr. BORRY
Franciska - Quai du Chantier 19, 1000 Bruxelles - 940,00 EUR;
- 2019_45vereniging naar plubiek recht - Maison(s) de Quartier - Centre d'animation sociale de
quartier/Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie (894.681.874) - 1.350,00 EUR;
- 2019_47vzw "Projets Versailles" (725.439.343) - 3.700,00 EUR;
- 2019_49vzw Onderwijs Brussel in naam van Ecole Karel Buls (453.101.450) - 3.300,00 EUR;
- 2019_52vzw "L'Echappée" (835.838.508) - 2.000,00 EUR;
- 2019_54vzw CYCLO (862.000.792) - 4.730,00 EUR;
- 2019_55vzw Cité Modèle/Modelwijk (462.480.855) - 5.000,00 EUR;
- 2019_57vzw Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel (445.092.616) - 4.800,00 EUR;
- 2019_58vzw "A travers les arts !" (817.744.147) - 5.000,00 EUR;
- 2019_59vzw "Service de revalidation de l'Hôpital Brugmann" (408.190.846) - 5.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2285318 (R)

Projectoproep ID 2019.- Toekenning van de aanvullende subsidies.
Toekennen van aanvullende subsidies aan de volgende laureaten van de projectoproep «Initiatieven voor
duurzaamheid» 2019.- Artikel 10401/33202 (eng : 19/31549) van de gewone begroting 2019 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging door de toezichthoudende overheid) :
- 2019_11 vzw "Gestion de Projet Haute École Francisco Ferrer" (656.514.885) - 5.000,00 EUR;
- 2019_21 vzw "Institut Saint-Louis" (410.139.754) - 2.500,00 EUR;
- 2019_37 vzw "Centre culturel de Bruxelles Nord - Maison de la création" (870.519.273) - 5.000,00
EUR;
- 2019_46 feiltelijk vereniging "Comité de parents de l’école fondamentale du Tivoli" vertegenwoordigd
door mevr. Christèle SIMONARD, rue Fransman 116 - 1020 Bruxelles - 5.000,00 EUR;
- 2019_56 asbl Parckfarm T&T (550.642.769) - 5.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2285360 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Uitgaven lager dan 30.000,00 EUR exclusief btw.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 10623, 10912 en 10932.- Totale raming van
28.400,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 74 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2287268 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Uitgaven lager dan 30.000,00 EUR exclusief btw.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 10544, 10771, 10818, 10886, 10902, 10916 en
10972.- Totale raming van 77.900,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone
begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 79 van het College van
24/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2283733 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR exclusief btw.-
Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 10442, 10479, 10506, 10511, 10522, 10523, 10537,
10565, 10596, 10627, 10752, 10809, 10814, 10815, 10816, 10890, 10898, 10911, 10913 en 10936.-
Totale raming van 172.437,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting
van 2019.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 70 van het College van 24/10/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2279822 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden,
afsluitingen en palen in kastanje hout voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken
(CDA/010954/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010954/CVB.- Uitgave over 48
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76605/74151 van de buitengewone begrotingen
van 2019 tot 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van
de begrotingen van 2020 tot 2023 door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 80 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2282164 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24 maanden, van
vuilnisbakken en containers (CDA/009259/DCH).- Aanvullende leveringen.
De opdracht voorzien met de aanvullende leveringen van murale afvalbakken zonder nieuwe
plaatsingsprocedure in toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14/01/2013 dat de
algemene regels van uitvoering van overheidsopdrachten vaststelt.- Uitgave van 1.234,20 EUR (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van 2020 door
de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Verscheidene artikels
met economische code 74451 en 74498 van de buitengewone begrotingen van 2019 en 2020.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 81 van het College van 24/10/2019 in toepassing van artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2276662 (R)

Overheidsopdracht in 2 percelen voor leveringen met het doel de levering van knikladers voor de cel
Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/010914/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010914/LDR.- Uitgave van
130.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 50.000,00 EUR voor perceel 1 en 80.000,00 EUR voor
perceel 2.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 102 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2283626 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, installatie, bedrading, configuratie en
bedrijfsklare indienststelling van geprojecteerde interactieve spelsystemen voor 2 scholen van het
departement Openbaar Onderwijs (CDA/010974/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010974/LDR.- Uitgave van
49.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 106 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2280934 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van didactische uitrustingen voor koelcel en
zonne-installatie voor het 'Institut des Arts et Métiers' van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/010961/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010961/LDR.- Uitgave van
40.500,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 73508/74451 van de buitengewone begroting van 2019 voor
de uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begrotingen voor de ontvangst onder de vorm van een
subsidie ten belope van 80% van de 'Fédération Wallonie-Bruxelles'.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 103 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2276209 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een tuinbouwtractor voor de cel Groene
Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/010907/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010907/LDR.- Uitgave van
80.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 101 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2283021 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van giettonnen voor tractoren
bestemd voor het departement Wegeniswerken (CDA/010909/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010909/DSP.- Uitgave van
44.000,00 EUR inclusief 21% btw, hetzij 20.000,00 EUR voor perceel en 24.000,00 EUR voor perceel 2.-
Artikelen 87805/74451 (20.000,00 EUR) en 76605/74451 (24.000,00 EUR) van de buitengewone
begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 105 van het College van 24/10/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2281689 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-096.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-741.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 18.606,65 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 108 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2280294 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR exclusief btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-093.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-745, 19-0500-752, 19-0500-753.-
Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 14.165,47 EUR (inclusief btw).- Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van
2019.- Investeringsprojecten nr. MO05-63-2009, EA05-22-2017.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 107 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2284657 (R)

NV “Brussels Business Hubs”.- Toelage : 2.500,00 EUR.
Een toelage van 2.500,00 EUR toekennen aan de NV “Brussels Business Hubs” voor de organisatie van
een duurzame Kerstmarkt in Be-Here.- Artikel 87906/32101 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2287239 (R)
Studie betreffende de realisatie van een kadaster van de verlichtingsprestaties van de openbare gebouwen
van de Stad Brussel met het oog op het opstellen van een actieplan voor de vervanging van
binnenverlichtingssystemen door LED-systemen (0660/CE/19-25).- 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/cahier spécial des
charges nr. 0660/CE/19-25.- Uitgave geraamd op 120.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 87966/74760
van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. AEK06-3-2017.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 117 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, § 3
van de nieuwe gemeentewet.

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

[27] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2283626 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, installatie, bedrading, configuratie en
bedrijfsklare indienststelling van geprojecteerde interactieve spelsystemen voor 2 scholen van het
departement Openbaar Onderwijs (CDA/010974/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010974/LDR.- Uitgave van
49.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 106 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 19
-----------------------------------------------------------------------

[28] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2280934 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van didactische uitrustingen voor koelcel en
zonne-installatie voor het 'Institut des Arts et Métiers' van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/010961/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010961/LDR.- Uitgave van
40.500,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 73508/74451 van de buitengewone begroting van 2019 voor
de uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begrotingen voor de ontvangst onder de vorm van een
subsidie ten belope van 80% van de 'Fédération Wallonie-Bruxelles'.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 103 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

Zie punt 20
-----------------------------------------------------------------------

[29] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2283512 (R)
Sociale verankering.- Programma 2016-2020.- Jaarverslag van de plaatselijke coördinatie voor het jaar
2018.
Kennisnemen van het jaarverslag van de plaatselijke coördinatie voor het jaar 2018.

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

[30] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
- 2221889 (R)
Vzw Ondernemen.Brucity.- Subsidies 2019.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Ondernemen.Brucity, betreffende de toekenning van de toelage
voor het dienstjaar 2019, met als doel de gebruikswijze vast te leggen van de toelage toegekend door de
Stad voor het betrokken dienstjaar.- Bedrag : 1.052.000,00 EUR.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019.

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

Handel - 2280832 (R)
Toelage 2019 aan de vzw "Les musts du cacao et du chocolat" : 2.000,00 EUR.
Een subsidie van 2.000,00 EUR toekennen aan vzw "Les musts du cacao et du chocolat" voor de
organisatie van een animatiedag in het museum Choco Story.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2286231 (R)
Toelage 2019.- Vzw SHOPERA : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de vzw SHOPERA voor de lanceringskosten van de
nieuwe vereniging en de animatiekosten voor de wijk Shopera 2019.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2019.

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

Handel - 2279589 (R)
Toelage 2019.- Vzw "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet".- Bedrag : 28.000,00
EUR.
Een subsidie van 28.000,00 EUR aan vzw "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet"
toekennen voor de organisatie van evenementen en verlichtingen in de eindjaarsperiode 2019.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2019.

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

[34] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2273634 (R)
Subsidies aan de verenigingen die de zichtbaarheid van de begraafplaatsen promoten.- Aanduiding van de
begunstigden en van het toegekende bedrag.- Jaar 2019.
1) Toekennen van de subsidies aan de verenigingen die de zichtbaarheid van de begraafplaatsen promoten
als volgt :
- Meta-Morphosis vzw, rue Bara 175, 1070 Bruxelles, BE80 3630 3770 7677, ondernemingsnummer
BE0631 913 131 - 738,10 EUR.- Joseph Poelaert, beroemd architect van het Justitiepaleis werd begraven
op het kerkhof van Laken, meer bepaald in het gedeelte van de galerijen.- Het project voorgesteld door de
vzw bestaat erin om een informatief bord te maken dat geplaatst zal worden op de stellingen van het
Justitiepaleis met foto's van het graf van Joseph Poelaert en informatie over het kerkhof van Laken, die zo
de mensen uitnodigen om het kerkhof te bezoeken;
- Codémus Concept vzw, rue Jan Bollen, 40, 1020 Bruxelles, BE58 7512 0458 6679,
ondernemingsnummer BE821.765.489 - 700,00 EUR.- Project "Schaduwen tussen de schaduwen",
literaire avondvoorstelling op het kerkhof van Laken op 29/10/2019.- In partnerschap met de bibliotheek
van Laken, organiseren mevr. Martine CODEMUS en een andere comédienne, twee literaire
avondwandelingen op het kerkhof van Laken. Het traject zal door teksten, muziek en chinese schaduwen
diverse persoonlijkheden oproepen die er rusten;
- Epitaaf vzw, Parvis de Notre Dame de Laken 16, 1020 Bruxelles, BE20 0682 0392 6056,
ondernemingsnummer BE0439.852.636 - 2.200,00 EUR.- Project "Warme Tranen / Chaudes Larmes",
concerten en sprookjeswandelingen (NL en FR).- Op 25 en 26/10/2019, zal Epitaaf geleide avondlijke
bezoeken organiseren waar teksten voorgedragen zullen worden en de begrafenissymboliek uitgelegd zal
worden.- Elke wandeling wordt vervolgens gevolgd door een concert.- Op 25/10/2019 zal mevr. Vera
COOMANS, zangeres, begeleid worden door een gitarist en een vioolcellist.- Op 26/10/2019, kunnen de
bezoekers een concert bijwonen van Anja KOWALSKI;
- Kunstcollectief P.A.T, Gentstraat 33, 9140 Tielrode, BE58 0012 0993 7479, ondernemingsnummer
BE0443.206.757 - 2.875,00 EUR.- Project "ik blijf", op 10/11/2019, zal een troep van vier dansers de
bezoekers leiden naar symbolische plaatsen van het kerkhof van Laken waar ze hun voorstelling zullen
opvoeren.

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

[35] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2286077 (R)
Vzw SHOPERA.- Toelage : 2.300,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.300,00 EUR aan de vzw Shopera voor de organisatie van de inzameling
van afval door de handelaars van het centrum van Brussel.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2281598 (R)

"Association des habitants de la rue d'Ophem".- Toelage : 600,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 600,00 EUR aan de "Association des habitants de la rue d'Ophem" voor
de huur van een lift en de aankoop van planten en steunen.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[37] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2280014 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van hoogstammige bomen voor de
boomkwekerijen van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/06/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2019/06/EV.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/721/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. BM05-268-2009
voor een bedrag van 110.000,00 EUR btw incl. en in afwijking van het investeringsproject nr. BM05-38-
2011 voor een bedrag van 10.000,00 EUR btw incl.- Werf : 171766.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 361 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2274521 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de herstelling van grasperken door middel van
graszoden en door inzaaiing in het Warandepark.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/59/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2019/59/EV.- Uitgave van 60.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. ZJ05-14-2019.-
Werf nr. 171395.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 359 van het College van 24/10/2019
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2273412 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de lokalen van de dienst Groene
Ruimten gelegen Prins Leopoldsquare te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/118/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2019/118/EV.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/722/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsprojecten nrs. AEK05-72-
2017 (108.000,00 EUR) en AEK05-71-2017 (12.000,00 EUR).- Werf : 171390.- Lening.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 358 van het College van 24/10/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[40] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2286661 (R)
OO/AB/YB.- Wijziging van de scholengemeenschap De Zenne voor de periode van 01/09/2020 tot
31/08/2026 in de vorm van een overeenkomst.
1) Het schoolbestuur gaat het engagement aan om, samen met de geïnteresseerde stedelijke en
gemeentelijke schoolbesturen uit Vlaams-Brabant, binnen de vijf vastgestelde onderwijszones, te
onderzoeken of men samen tot vorming van een nieuwe  scholengemeenschap secundair onderwijs kan
komen vanaf 01/09/2020.- 2) Het schoolbestuur neemt uiterlijk begin 2020 een definitieve beslissing
aangaande de vorming van de scholengemeenschap, teneinde de nodige formaliteiten tijdig te kunnen
vervullen.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Stedenbouw - Plan -  - 2271741 (R)

18 PLAN.- Verbintenis van de Stad voor het gebruik van cartografische gegevens komende van
Hub.brussels.
De gebruiksvoorwaarden van de gegevens vermeld in de overeenkomst opgesteld door Hub.brussels
goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Stedenbouw - Plan - Planning - 2279696 (R)

Richtplan van aanleg (RPA) Heyvaert.- Advies van de Stad in het kader van het openbaar onderzoek
(03/10/2019 tot 02/12/2019).
Aanneming van het advies van de Stad uitgegeven in het kader van het openbaar onderzoek van de RPA
Heyvaert (03/10/2019 tot 02/12/2019).

-----------------------------------------------------------------------
[43] Stedenbouw - Plan - Planning - 2280696 (R)

Richtplan van aanleg (RPA) Wet.- Advies van de Stad in het kader van het openbaar onderzoek
(07/10/2019 au 05/12/2019).
Goedkeuren het advies van de Stad verleend in het kader van het openbaar onderzoek van de RPA Wet
(07/10/2019 tot 05/12/2019).

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2286671 (R)
19 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een stuk grond van de percelen gelegen te Sporthalstraat 14 in te
lijven in de openbare weg.- Stedenbouwkundige vergunning nr. 058H/2012.
De kosteloze afstand vrij, onbelast en zonder kosten voor Stad Brussel, aanvaarden van een stuk grond
van 77,55m² van de percelen gelegen te Sporthalstraat 14, gekadastreerd Brussel, afdeling 21, sectie B,
perceels 316B2 en 316Y met als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2286244 (R)

Heraanleg van de straten en voetpaden van de Grootsermentstraat.- Aansluiting van de drinkfontein door
de concessionaris Vivaqua.- Dossier nr. 0602/V017/2019.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van
de wet van 17/06/2016.- Bedrag van 1.446,26 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting van 2019.- Project nr. GCB06-41-2015.- Lening : artikel 42106/96151.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 404 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2281437 (R)

Fontein Maria-Louiza-square.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het onderhoud van de
beplante waterbekkens en het regelmatig verwijderen van de algen gedurende 1 jaar.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 7 firma's, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de Wet van 17/06/2016 -
bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3834.- Uitgave geraamd op 91.142,20 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. GCB06-47-2015
met verschuiving van 50.000,00 EUR van het investeringsproject nr. GCB06-48-2015 en met
verschuiving van 21.142,20 EUR van het investeringsproject nr. GCB06-32-2014.- Lening.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 444 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[47] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2278613 (R)
SVC 1 - « Citroën-Vergote ».- Projectenoproep ter ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke
cohesie en gemeenschapsleven gericht op zes thema’s.- Overeenkomsten tussen de Stad Brussel en de
projectverantwoordelijken.- Uitgave.- Toekenning van een subsidie. (Ref. 20190918)
Overeenkomsten tussen de Stad Brussel en de 10 projectverantwoordelijken om hun project ter
ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke cohesie en gemeenschapsleven gericht op zes
thema’s te leiden in het kader van het SVC 1 - « Citroën-Vergote ».- Toekenning van een subsidie aan de
10 laureaten voor het jaar 2019 (artikels 93022/33202 & 93022/43501) :
• de vzw "Arts & Publics" : 36.000,00 EUR,
• de vzw Atelier Groot Eiland : 35.500,00 EUR,
• het O.C.M.W. van Brussel : 11.800,00 EUR,
• de vzw "Interpôle" : 48.760,71 EUR,
• de vzw "Boerderij van het Maximiliaan Park" : 31.200,00 EUR,
• de vzw "Le Centre Communautaire Maritime" : 21.261,33 EUR,
• de vzw Multiculturele vereniging De Bron : 20.000,00 EUR,
• de vzw Vluchtelingenwerk Vlaanderen : 14.370,07 EUR,
• de vzw Parckfarm T&T : 19.000,00 EUR,
• de vzw "Public" : 55.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2286859 (R)

SVC 1 - «Citroën-Vergote».- Project «Max-op-Zenne».- Memorandum van overeenstemming tussen de
Stad Brussel en Leefmilieu Brussel.
Memorandum van overeenstemming, tussen de Stad Brussel en Leefmilieu Brussel voor de realisatie van
het project «Max-op-Zenne», in het kader van het SVC 1 - «Citroën-Vergote».

-----------------------------------------------------------------------
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[49] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2286963 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bockstael.- Operatie 2.1.- «Emile Bockstaelplein en zijn directe omgeving».-
Realisatie van stadsmeubilair (CAR/19/PNP/197).- Principe. (Ref. 20191016)
Principe van plaatsing van een opdracht voor aanneming van werken via vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, voor de realisatie van stadsmeubilair voor
het Bockstaelplein in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael, op het territorium van de Stad
Brussel, in toepassing van artikel 26, §1er, 1° a) van de wet van 17/06/2016 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten.- Bestek nr.
CAR/19/PNP/197.- Uitgave geraamd op 260.150,00 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93022/96151 van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2280555 (R)

SVC 5 - « Heyvaert-Poincaré ».- Projectenoproep ter ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke
cohesie en gemeenschapsleven gericht op acht thema’s.- Overeenkomsten tussen de Stad Brussel en de
projectverantwoordelijken.- Toekenning van een subsidie. (Ref. 20190919)
Overeenkomsten tussen de Stad Brussel en de 3 projectverantwoordelijken om hun project ter
ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke cohesie en gemeenschapsleven gericht op acht
thema’s te leiden in het kader van het SVC 5 - «Heyvaert-Poincaré».- Toekenning van een subsidie aan de
3 laureaten voor het jaar 2019.- Artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2019 :
• de vzw Anneessens 25 : 14.000,00 EUR,
• de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen : 34.000,00 EUR,
• de vzw Samenleven/Convivence : 16.250,00 EUR.

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

[51] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2276580 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het dak van de opslagplaats gelegen
Mellerystraat 48 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/125/IO.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2019/125/IO.- Uitgave van 155.000,00 EUR
inclusief btw.- Artikels 13615/723/60, 87605/723/60 en 76605/723/60 van de buitengewone begroting van
2019.- Investeringsprojecten nrs. DH15-1-2019 (voor een bedrag van 101.396,36 EUR), KL05-26-2014
(voor een bedrag van 10.000,00 EUR) en AEK05-48-2016 (voor een bedrag van 43.603,64 EUR).-
Vastleggingen nrs. 19-29764, 19-29765 en 19-31193.- Werf : 171425.- Onderhoud : 171426.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2287909 (R)

Cultuur 2019.- Specifieke subsidies aan 5 verenigingen.- Totaal bedrag : 13.550,00 EUR.
Toekennen van toelagen aan 5 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 13.550,00 EUR op de
artikels 76210/32202 en 77210/33202 van de gewone begroting 2019 verdeeld als volgt :
* op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2019 :
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Bachverein de Belgique" voor het evenement "Festival d'Orgue du Grand
Béguinage";
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Riches-Claires" voor het organiseren van theatersessies voor kwetsbare
doelgroepen;
- 5.050,00 EUR aan de vzw "CAKRI" voor "Brussels Street Photography";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "TendanceCOM" voor "Ethno Tendance Fashion Week";
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2019 :
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Swing It Brussels" voor het festival "BRUX".

-----------------------------------------------------------------------
[53] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2282170 (R)

Cultuur 2019.- Toelagen aan de vzw "Festival International du Film de Bruxelles" : 5.500,00 EUR.
Toekennen van 2 subsidies voor een totaal bedrag van 5.500,00 EUR aan de vzw "Festival International
du Film de Bruxelles" voor de organisatie van het evenement "Festival International du Film de Bruxelles
2019".- Artikels 56110/33202 (2.500,00 EUR) en 77210/33202 (3.000,00 EUR) van de gewone begroting
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2282989 (R)

Toerisme 2019.- Toelag aan de vzw "Campus Audio-Visuel" : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw "Campus Audio-Visuel" om
hun onkosten te dekken.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[55] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2282720 (R)
Cultuur 2019.- Toelagen aan de vzw "Les Octaves de la Musique" : 3.800,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 3.800,00 EUR aan de vzw "Les Octaves de la
Musique" voor de organisatie van het evenement "Octaves de la musiques 2019".- Artikels 56110/33202
(1.900,00 EUR) en 76210/33202 (1.900,00 EUR) van de gewone begroting 2019.

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

[56] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2287673 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de restauratie van de gevels en de kroonlijsten aan het
Archief van de Stad Brussel, Huidevettersstraat 65 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/158.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 §1, 2° van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/158.- Uitgave van 449.285,15 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77810/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Vastlegging : EP 19 -
34306.- Werf : 172892.- Onderhoud : 172893.- Investeringsproject nr. HF10-379-2009.- Lening : artikel
77810/96151.- Subsidie : artikel 77810/66552.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2287363 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van de daken van het Archief van de
Stad Brussel, Huidevettersstraat 65 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/129.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/129.- Uitgave van 692.497,45 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 77810/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
HF10-379-2009.- Vastlegging : EP 19-34232.- Werf/Goed : 172863.- Onderhoud : 172864.- Lening :
artikel 77810/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2278588 (R)

Overheidsopdracht van beperkte waarde met als voorwerp het jaarlijkse visueel inspectieverslag over de
stabiliteit van het Koning Boudewijnstadion en de analyse van de metaalstructuur volgens het respecteren
van de normen.- Dossier nr. OPP/2019/145.
Opdracht op aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 en van het
Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 6.200,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
76410/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel 76410/96151.-
Investeringsproject nr. BM10-84-2011.- Werf : 172039.- Onderhoud : 172040.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 541 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2285583 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de ontwikkeling van een diagnose met betrekking tot
de uitbreiding van crèche-infrastructuren op het grondgebied van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr.
OPP/2019/140.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/140.- Uitgave van 100.000,00 EUR btw inbegrepen.- Raadpleging
van 4 ondernemers.- Artikel 84407/74760 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject
nr. PA07-4-2019.- Onderhoud : 171964.- Lening : artikel 84407/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 559 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2274886 (R)

Zaterdagplein 1-4, 1000 Brussel.- Aanvullende huur : Begane grond (vestiaire en lokale briefing van de
agenten "parkeermeters") afgesloten met Allianz OPP/2019/035.- Neerleggen van bankgarantie.
Neerleggen van de bankgarantie tussen de Stad Brussel en Allianz Benelux NV betreffende het huren van
bijkomende ruimtes goedkeurt (één op de benedenverdieping en één in het bijgebouw).- Artikel
10466/51451 van de buitengewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[61] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2286875 (R)
Juridisch-administratieve bijstandsopdracht in het kader van de redactie van het bestek met als voorwerp
de volledige opdracht van projectontwerper voor het nieuw centrum van de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene.- Dossier nr. OPP/2019/157.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 7.800,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10466/72260 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
CC06-7-2009.- Werf : 172828.- Onderhoud : 172829.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 563 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2279871 (R)

Staalname en analyse van materialen, Lycée Emile Jacqmain, Solvay gebouw, Belliardstraat 135 A te
1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2019/112.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 35.340,03 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
FH08-82-2015.- Werf : 172035.- Onderhoud : 172036.- Lening : artikel 73108/96151.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 547 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2283524 (R)

Toewijzing van een erkend studiebureau voor de uitvoering van een geotechnische studie van het terrein
in het kader van de heropwaardering van het "Lycée Dachsbeck", Strostraat 24 te 1000 Brussel.- Dossier
nr. OPP/2019/150.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 4.313,65 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
FH08-149-2018.- Werf : 172720.- Onderhoud : 172721.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 556 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2250920 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aansluiting aan de waterdistributie en installatie van
een nieuwe meter en het afsnijden van de oude verbinding.- Kerkeveldstraat 2, 1020 Brussel.- Dossier nr.
0602/N020/2017.
Opdracht op aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 en van het
Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 11.379,58 EUR btw inbegrepen.- Artikel
76210/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Artikel 76210/96151.-
Investeringsproject nr. KL10-48-2015.- Werf : 153637.- Kennisnemen van de beslissing nr. 528 van het
College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2274971 (R)

Zaterdagplein 1-4, 1000 Brussel.- Bankgarantie betreffende het huurcontract voor een deel van de
benedenverdieping (cel Internationale Solidariteit en eetzaal) afgesloten met Allianz OPP/2019/035.
Vastleggen van de bankgarantie betreffende het huren van complementaire ruimtes op de
benedenverdieping in het gebouw gesitueerd op het Zaterdagplein 1, 1000 Brussel ten behoeve van de
agenten van de cel Internationale Solidariteit en voor de agenten van het departement Economische Zaken
die buiten werken en vastleggen van de bankgaranie ter waarde van 13.117,50 EUR waarvoor de kredieten
beschikbaar zijn op artikel 10466/51451 van de buitengewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2282817 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de volledige inrichting van het sanitaire buitenblok
voor het gebouw "Bassischool Baron Steens", Hoogstraat 255, 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr.
OPP/2019/095.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/095.- Uitgave van 158.490,67 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject
nr. FH08-14-2019.- Werf : 172541.- Onderhoud : 172546.- Lening : artikel 72208/96151.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 553 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[67] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2280460 (R)
Opdracht van diensten voor de realisatie van energieaudits in vier schoolgebouwen.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van drie
firma's in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten-
bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3837.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
70008/73360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. FH08-116-2017.-
Lening.- Kennis nemen van de beslissing nr. 516 van het College van 24/10/2019, in toepassing van
artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2273230 (R)

Lijst TST 09-2019-31 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 95.003,37 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 515 van het College van 24/10/2019, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[69] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2288854 (R)
Vraag van dhr /mevr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de opvolging van de motie aangenomen door de Gemeenteraad in februari 2019 over de
jonge mantelzorgers.

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

- 2286813 (R)
Vragen van mevrn. MOUSSAOUI en DEBAETS, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende het plan voor het opnieuw op de huurmarkt brengen van 1000 Airbnb woningen in de
Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[71] 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.

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

- 2289300 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van het College inzake de European Disability Card en het promoten
ervan.

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