VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 14 maart 2022 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Dossiers van dhr. Burgemeester
[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2453254 (R)
Veiligheid en Preventiecontract.- Budget 2022 - Voorschot Vredeshandhavers, Gesubsidieerde
contractuelen (geco’s).
Onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid, aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit"
een maandelijkse toelage toekennen op basis van voorlopige twaalfden van het bedrag van 2021, hetzij
maandelijkse schijven van 50.079,90 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2453249 (R)
Veiligheid en Preventiecontract.- Budget 2022 - Voorschot Verschillende projecten.
Onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid, aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit"
een maandelijkse toelage toekennen op basis van voorlopige twaalfden van het bedrag van 2021, hetzij
maandelijkse schijven van 101.378,01 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2453234 (R)
Veiligheid en Preventiecontract.- Budget 2022 - Voorschot Nacht cel.
Onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid, aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit"
een maandelijkse toelage toekennen op basis van voorlopige twaalfden van het bedrag van 2021, hetzij
maandelijkse schijven van 141.071,58 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2453229 (R)
Veiligheid en Preventiecontract.- Budget 2022 - Voorschot werkingkosten en personeelkosten
In afwachting van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid, aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit" een
maandelijkse toelage toekennen op basis van voorlopige twaalfden van het bedrag van 2021, hetzij
maandelijkse schijven van 153.521,09 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2453224 (R)
Veiligheid en Preventiecontract.- Budget 2022 - Voorschot Stedelijk Beleid.
Onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid, aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit"
een maandelijkse toelage toekennen op basis van voorlopige twaalfden van het bedrag van 2021, hetzij
maandelijkse schijven van 41.749,98 EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2452973 (R)
Preventie- en Veiligheidscontract 2013.- Voorschot van de werkings- en personeelskosten van de vzw
"BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit".
Onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid, aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit"
een maandelijkse toelage toekennen op basis van voorlopige twaalfden van het bedrag van 2021, hetzij
maandelijkse schijven van 675.496,24 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2453243 (R)
Veiligheid en Preventiecontract.- Budget 2022 - Voorschot Animatoren, juristen, straathoekwerkers.
Onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid, aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel Vooruit"
een maandelijkse toelage toekennen op basis van voorlopige twaalfden van het bedrag van 2021, hetzij
maandelijkse schijven van 98.061,57 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2454497 (R)
JD.- 49998/OK.- Private veiligheid.- "HANGAR".
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het evenement
"HANGAR", van 16/04/2022 tot 17/04/2022.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2453408
(R)
Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 1.342.393,14 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2453532
(R)
Sint-Rochuskerk.- Rekening 2021.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2021.- Batig saldo : 104.877,35 EUR.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2451204 (R)
Dienstjaar 2022 - Begroting.- Voorlopige twaalfden (II).
Opening van drie voorlopige twaalfden voor de periode van 01/04/2022 tot en met 30/06/2022 in
toepassing van artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 02/08/1990.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2453117 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 09/12/2021 tot toekenning aan de Stad Brussel en
aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint- Gillis, van een subsidie met het oog op het
financieren voor het dienstjaar 2021, van de herwaardering van het openbaar ambt, in het bijzonder het
personeel van de openbare ziekenhuizen waarvan zij het tekort ten laste nemen.
Doorstorting van de subsidie van 6.583.560,00 EUR volgens de hieronder vermelde verdeling aan de
ziekenhuizen van de Stad :
- 1.082.253,00 EUR ten gunste van het Jules Bordet Instituut;
- 2.421.341,00 EUR ten gunste van UZC Brugmann;
- 90.560,00 EUR ten gunste van UZC Brussel;
- 732.028,00 EUR ten gunste van het UKZKF;
- 2.257.378,00 EUR ten gunste van het UZC Sint-Pieter.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2427558 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering, gedurende 12 maanden, van middelen om de
verspreiding van duiven te bestrijden (CDA/011956/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011956/MGG.- Uitgave van
100.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Artikel 87506/12406 van de gewone begrotingen van 2022 en
2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen
door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van
de beslissing nr. 90 van het College van 10/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2448461 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de controle, tot en met 31/12/2022, op de
werkonbekwaamheden van het personeel van de Stad om medische redenen (CDA/012258/DDR).Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 8.724,99 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de opdracht,
waardoor het bedrag van de opdracht op 69.824,99 EUR, btw inbegrepen, komt.- Artikel 13102/12203 van
de gewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid).- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van
10/03/2022 (beslissing nr. 94) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2453030 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de statische en/of mobiele bewaking door
een bewakingsonderneming, gedurende 48 maanden, van verscheidene gebouwen en sites
(CDA/012086/DDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 89, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012086/DDR.- Raming
van 21.530.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Verscheidene artikels met economische code 12506 van
de gewone begrotingen van 2023 tot 2027 voor de uitgave van 21.240.000,00 EUR voor artikelen 1 tot 13
en 15 tot 24 van de inventaris (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid), terwijl de uitgave van 290.000,00 EUR voor artikel 14 van de inventaris ten
laste is van de vzw "Brusselse Zwem- en Badinrichtingen".
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2450928 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten met het doel de ecologische reiniging, gedurende 24
maanden, van de ruiten en de ramen van het nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel
(CDA/012034/YOU).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012034/YOU.- Uitgave over 24
maanden van 112.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen, of 168.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht één
maal verlengbaar is met 12 maanden.- Artikel 10433/12506 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2024
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door
de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de
beslissing nr. 96 van het College van 10/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2454417 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van houten medailles
(CDA/012348/DSP).- Principe en gunning.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012348/DSP.- Uitgave van
50.336,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Artikel 76410/12316 van de gewone begroting van 2022, onder
voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid.- Aanwending nr. 22/017729.- Kennisnemen van de beslissing nr. 345
van het College van 10/03/2022, overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2453057 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 6 percelen, met het doel de levering, gedurende
12 maanden, van kleine tuinbouwmachines (eventueel gemonteerd geleverd) en hun accessoires
(CDA/012311/PAD).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012311/PAD.- Uitgave van
100.000,00 EUR, 40.000,00 EUR voor het perceel 1, 40.000,00 EUR voor het perceel 2, 5.000,00 EUR
voor het perceel 3, 5.000,00 EUR voor het perceel 4, 5.000,00 EUR voor het perceel 5, en 5.000,00 EUR
voor het perceel 6, 21% btw inbegrepen.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2022 en 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 110 van het College van
10/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2452673 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het onderhoud, gedurende 24 maanden, van het
camerasysteem van het Koning Boudewijnstadion (CDA/012334/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012334/MGG.- Uitgave van
150.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Artikel 76410/12506 van de gewone begrotingen van 2022 tot
2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen
door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van
de beslissing nr. 105 van het College van 10/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2452402 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van
kappers verbruiksgoederen van het merk L'OREAL voor het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/012342/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), ii)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012342/LDR.- Uitgave van
100.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Verscheidene artikels met economische code 12402 van de
gewone begrotingen van 2022 tot 2026 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 103 van het College van 10/03/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2446953 (R)
Oveheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, tot 30/06/2024 van houten
panelen (CDA/012306/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012306/CVB.- Uitgave tot
30/06/2024 van 115.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Verschillende artikels met economische codes
12402, 12448 en 12502 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2024 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 93 van het
College van 10/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2453012 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met als doel de leveringen, gedurende 24
maanden, van elektrische verlengkabels, stekkerdozen en elektrische kabels (CDA/012339/MPG).Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012339/MPG.- Uitgave over 24
maanden van 80.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen, of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2
maal verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2022 tot 2024 (8.000,00 EUR) en verscheidene artikels met economische
codes 12402 et 12502 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2024 (72.000,00 EUR) (onder voorbehoud
van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad
en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening van 8.000,00 EUR.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 108 van het College van 10/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[44]

Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2452726 (R)
Klimaatpartnerschap.- "The Climate Show".- Overeenkomst.- Subsidie : 15.000,00 EUR.
1) Ontwerp-partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel en de NV Tempora.- 2) Toekenning van
een subsidie van 15.000,00 EUR aan de NV Tempora voor de organisatie van een show "The Climate
Show".- Artikel 87906/32101 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de
begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.Thesaurie.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[45]

Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2438943 (R)
Franse Gemenschap.- Partnerschapsovereenkomst.
Partnerschapsovereenkomst voor het gezamenlijke instandhoudingsplan voor tijdschriften gedrukt in de
Franse Gemeenschap tussen de Franse Gemeenschap - Algemene dienst voor Territoriale Actie en de Stad
Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[46]

Organisatie - Methoden - Methoden - 2452576 (R)
Reservering van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van schermen, hun
toebehoren en de bijbehorende ondersteunende diensten voor de loketten in het Brucity-gebouw.
Goedkeuring verlenen aan de reservering van het bedrag van 143.891,00 EUR, voor het verwerven van
schermen, hun toebehoren en de bijbehorende ondersteunende diensten voor de loketten in het Brucitygebouw.- Artikel 22/10433/74253 (Aankoop van Informaticamaterieel BXL 2021) van de buitengewone
begroting van 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad
en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[47]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2451254 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het plaatsen, het verwijderen en het
vervangen van openbare afvalbakken geleverd door de aanbesteder, gedurende een periode van 12
maanden (TV/2022/09/PP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) en
57 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2022/09/PP.- Totale uitgave van 160.000,00 EUR btw
inbegrepen (80.000,00 EUR btw inbegrepen voor 12 maanden).- Artikel 87605/735/60 van de
buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. ZJ0519-2021.- Werf nr. 197146.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 226 van het College van
10/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[48]

[49]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2448316 (R)
"Week van de Vrouwenrechten 2022".- Subsidies.- Totaal bedrag : 37.646,00 EUR.
Een toelage toekennen aan de volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 37.646,00 EUR op artikel
84201/33202 van de gewone begroting 2022 (onder voorbehoud van de aanneming van deze begroting
door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid) :
1. "La Pointe" vzw - "Mama is een artieste" - 3.000,00EUR;
2. "Action Pour le Développement Durable" vzw, afgekort, APLDD - "Talentvolle Vrouwen" - 2.900,00
EUR;
3. "Born 2 Be Cheap" vzw - "Courts Mais Trash - Female Trouble" - 3.000,00 EUR;
4. "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie" vzw - "De Week van de
Vrouwenrechten 2022" in het Buurthuis Zuid-Anneessens-Van Artevelde - 2.000,00 EUR;
5. "Centre d'impulsion Socio-Professionnel et Culturel" vzw, afgekort CIRPROC - conferentiecyclus:
"Borstvoeding in het openbaar: nog steeds een taboe?" - 2.500,00 EUR;
6. "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie" vzw - projectie van de film "Adam"
in het Buurthuis Wasserij - 220,00 EUR;
7. "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie" vzw - projectie en debat "Hoe doen
vrouwen he toch?" in het Buurthuis Krakeel - 1.300,00 EUR;
8. "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie" vzw - "Week van de
Vrouwenrechten" in het Buurthuis Marollia - 350,00 EUR;
9. "Centre Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la Création" vzw - "Allen moeder? - Vier dagen om het
moederschap en de uitdagingen rond en moederschap te bevragen" - 4.330,00 EUR;
10. "Diaspora Media Communication" vzw, afgekort Diasmecom - "5' op een bank..." - 2.216,00 EUR;
11. "Plateforme Handicap Europe-Afrique" vzw - getuigenissen en debat: "De keuze van vrouwen met een
handicap om moeder te worden: een parcours vol hindernissen." - 3.000,00 EUR;
12. "Raise Women's Awareness Network" vzw, afgekort RWAN - "Vrouwen als moeders en sociale
inclusie" - 3.350,00 EUR;
13. "La Source Jaillissante" vzw, afgekort LSJ - "Samen tegen de hindernissen en vooroordelen ten
aanzien van het moederschap" - 3.000,00 EUR;
14. "Femmes Fières" vzw, afgekort FF - "Conferentie: Hindernissen en vooroordelen rond het
moederschap" - 3.500,00 EUR;
15. "FIBROM'OUT" vzw, afgekort FBO - "Myomen, oorzaak van ongelijkheid in het moederschap" 2.980,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2448798 (R)
Onderhoudscontract met totale waarborg (omnium) voor een periode van vier jaar (2022 tot 2025) van de
inbraakalarminstallatie in 25 gebouwen van het Departement Openbaar Onderwijs.- Principe.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van zes
firma's in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. OPP/2022/017.- Uitgave van 111.300,00 EUR (btw inbegrepen) voor vier jaar.- Artikel
70068/12506 van de gewone begrotingen van de jaren 2022 tot 2025 (onder voorbehoud van de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Thesaurie.- Kennisnemen van de beslissing nr. 327 van het College van
10/03/2022, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Moties
[50]

[51]

[52]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2455094 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN en mevr. VIVIER, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie met oog op het reglementeren van bedelarij op het grondgebied van de Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2455347 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende de situatie in Oekraïne.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2455368 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. EL BAKRI, mevr. DHONT en dhr. BAUWENS,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende de situatie in Oekraïne.
-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[53]

[54]

[55]

[56]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2455449 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de economische situatie van de winkels in het Atelier van de Huidevetters en meer in
het algemeen in de Marollen, na de grote werken in de Brigittinenstraat.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2455374 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de heraanleg van de Marguerite Durassquare.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2455641 (R)
Vraag van mevr. STOOPS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toekomst van de voormalige bioscoop Rio in Laken.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2455648 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de retrocessie van stedenbouwkundige lasten door het Brusselse Gewest.
-----------------------------------------------------------------------
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