VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 31 januari 2022 te 16 uur 45
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Dossiers van dhr. Burgemeester
[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

Organisatie - - - 2434124 (R)
IRIS Overkoepelende Structuur.- Statuten.- Wijzigingen.
De nieuwe statuten van de koepelvereniging Iris, in hun geconsolideerde versie, aannemen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2445979 (R)
Deelneming van de Stad tot het regionale systeem van taxicheques voor het jaar 2022.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Taxis en de Stad i.v.m. taxicheques
2022.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2446718 (R)
JD. 50286/DD.- Private veiligheid.- «Balkan Trafik festival».- Bepaling van de perimeter en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het “Balkan Trafik
festival”.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college 2447208 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden.- Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.- Technische
wijzigingen in de artikelen 2, d en 14.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college 2446812 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op het afleveren van administratieve documenten.- Dienstjaren 2022 tot
2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op het afleveren van administratieve documenten voor de dienstjaren
2022 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 3 en 6.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2444335 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met als doel de levering, gedurende 12
maanden, van hout en duurzaam hout (CDA/012126/CVB).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.
Bijkomende uitgaven van 234,12 EUR voor perceel 2, van 807,51 EUR voor perceel 3, van 5.479,09 EUR
voor perceel 4 en van 3.873,44 EUR voor perceel 5, inclusief 21% btw in vergelijking met de ramingen
van de percelen, waardoor het bedrag van de percelen 2 tot 5 op 11.234,12 EUR, 10.807,51 EUR,
58.979,09 EUR en 38.873,44 EUR, inclusief btw komt.- Verscheidene artikels met economische codes
12402, 12448 en 12502 van de gewone begrotingen van 2022 en 2023 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de bijkomende uitgave
aangenomen door het College tijdens de zitting van 27/01/2022 (beslissing nr. 291) overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2442675 (R)
Verlengbare overheidsopdracht tegen prijslijst voor diensten met het doel een sociale vertaaldienst,
gedurende 24 maanden (CDA/012260/AMT).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012260/AMT.- Uitgave over 24
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht twee
maal verlengbaar is met 12 maanden.- Verschillende artikelen van economische codes 12306 en 12204
van de gewone begrotingen van 2022 tot 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 105 van het College van 27/01/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2446393 (R)
Dossier subsidie DIP Zwembad van Neder-over-Heembeek.- Administratieve verduidelijkingen.
Aanneming van de verbintenis op erewoord om het goed - namelijk het zwembad van Neder-overHeembeek gelegen Lombardsijdestraat 120 te 1120 Brussel - gedurende een periode van twintig jaar niet
te vervreemden of de bestemming ervan te wijzigen en het specifieke onderhoudsprogramma te valideren
voor de periode van vijf jaren die volgen de definitieve oplevering van de werken voor de installatie van
een intelligent beheersysteem voor het spoelwater van het zwembad van Neder-over-Heembeek.Gesubsidieerd dossier (DOD REG) project 23.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2447019 (R)
Dossier subsidie DIP Atheneum Leon Lepage - Administratieve verduidelijkingen.
Aanneming van de verbintenis op erewoord om het goed, namelijk het Atheneum Leon Lepage gelegen
Rijke Klarenstraat, 30 te 1000 Brussel gedurende een periode van twintig jaar niet te vervreemden of de
bestemming ervan te wijzigen en het specifieke onderhoudsprogramma te valideren voor de periode van
vijf jaar die volgen na de definitieve oplevering van de werken voor de vervanging van het
buitenschrijnwerk van de binnenplaats van het Atheneum Leon Lepage.- Gesubsidieerd dossier (DID
REG) project 4.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2446619 (R)
Dossier subsidie DIP "Lycée Henriette Dachsbeck".- Administratieve verduidelijkingen.
Aanneming van de verbintenis op erewoord om het goed, namelijk het "Lycée Henriette Dachsbeck"
gelegen Strostraat, 24 te 1000 Brussel gedurende een periode van twintig jaar niet te vervreemden of het
gebruik ervan te wijzigen en het specifieke onderhoudsprogramma te valideren voor de periode van vijf
jaar na de definitieve oplevering van de werkzaamheden voor de renovatie met thermische isolatie van de
daken (drie hoofd + drie vleugels) van het "Lycée Henriette Dachsbeck".- Gesubsidieerd dossier (DOD
REG) project 22.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[86]

[87]

Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2444607 (R)
Toekenning en uitbetaling van een voorschot op wedde of pensioen aan bepaalde leden van het
gesubsidieerde personeel van scholen (betaald door de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap),
of gepensioneerden te gevolge van een vertraging in verband met de samenstelling van het dossier aan de
administratie, aan de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de Dienst Pensioenen.- Jaar
2022.
Toekennen van een een voorschot op wedde of pensioen aan bepaalde leden van het gesubsidieerde
personeel van scholen (betaald door de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap), of
gepensioneerden onder de hierbovenvermelde voorwaarden.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2443317 (R)
Projectoproep "Programma Preventie Schoolverzuim" 2021-2024.- Overeenkomst tussen de Stad en de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Overeenkomst betreffende de toekenning van een subsidie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten
bedrage van 954.750,00 EUR in overeenstemming met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 09/12/2021.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[88]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2442247 (R)
TV/2022/08/EV.- Aanhangsel nr. 1 bij de overeenkomst van 20/04/2020 tussen de Stad Brussel en
Leefmilieu.- Subsidie studie vergroening van de Brusselse openbare ruimten.
Aanhangsel nr. 1 (TV/2022/08/EV) bij de overeenkomst voor de subsidie van 20/04/2020
(TV/2020/24/EV) door Leefmilieu over de ontwikkeling van de teelt van inheemse planten voor de
vergroening van de Brusselse openbare ruimten.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[89]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2445511 (R)
Bijzonder bestemmingsplan "Unesco".- Overheidsopdracht Milieueffectenrapport MER.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1er, 1°, a)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr.
22/PLAN/UNESCO/PPAS_BBP/RIE_MER.- Geraamde uitgave van 170.190,00 EUR inclusief btw.Artikel 93006/74760 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).Kennisnemen van de beslissing nr. 213 van het College van 27/01/2022, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[90]

[91]

Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2444750 (R)
OPP/2019/012 - Bijdrage 2022 aan de Orde van Architekten NL.
Toekennen van een toelage van 1.920,00 EUR aan de Orde van Architekten - Artikel 13766/33201 van de
gewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de aanneming van de begroting door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2444230 (R)
OPP/2019/011 - Bijdrage 2022 aan de Orde van Architekten FR.
Toekennen van een toelage van 9.600,00 EUR aan de Orde van Architekten.- Artikel 13766/33201 van de
gewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de aanneming van de begroting door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[92]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448015 (R)
Vragen van dhr. VANDEN BORRE en mevr. DEBAETS, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de Corona-betoging dd. 23 januari.
-----------------------------------------------------------------------
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[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448149 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van het College i.v.m. studie van Brussel Plaatselijke Besturen mbt de
financiële capaciteit van de gemeenten en i.v.m de Staten-Generaal dat de Brusselse regering van plan is te
organiseren.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448291 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het "gratis schoolmateriaal" in de scholen van de Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448295 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toepassing van de overeenkomst tussen het Gewestelijk Agentschap voor Netheid
«Net Brussel» en de Stad Brussel inzake reinigingsdiensten.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448335 (R)
Vraag van mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het ontbreken van openbare vuilnisbakken in de Marollenwijk.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448323 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bezorgdheid over de locatie van risicobeperkende gebruiksruimte.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448424 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het al dan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank i.v.m. de "Haute
Ecole Francisco Ferrer".
-----------------------------------------------------------------------
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