
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 29 april 2019 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[96] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2240250 (R)

Subsidie project Handymade in Brussels.- Deel 1.
Toekennen aan de vzw Brussels Centrum voor Mode en Design (BE0831 792 420) van de eerste tranche
van 4.000,00 EUR van de subsidie in het kader van de projectoproep "Leefmilieu Brussel" voor de
uitvoering van het project Handymade in Brussel op het terrein.

-----------------------------------------------------------------------
[97] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2240152 (R)

Sport 2019 : Werkingstoelagen aan 31 verenigingen.- Totaal bedrag : 100.900,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen aan de volgende 31 sportverenigingen voor een totaal bedrag van
100.900,00 EUR op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2019 en verdeeld als volgt :
- 2.000,00 EUR aan de vzw "A.M.A. Jeunesse Gym";
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Association de Vovinam Viet Vo Dao belge";
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportive du Centre de Traumatologie et de Réadaptation" (in
kort A.S.C.T.R.);
- 1.250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Badminton Club Les Fous du volant";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging Biljartclub;
- 250,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Sans Frontières";
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Postscolaire 23" (in kort Mini 23 of BCS23);
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Leopold-Serie Bruxelles";
- 1.500,00 EUR aan de vzw "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles" (in kort HA.VI Bruxelles);
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Entr'Aide des Marolles";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "FC Deaf";
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Folle Cadence";
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Friend's Gym Bruxelles";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Gym Sana";
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Haren sport plus;
- 500,00 EUR aan de vzw "Impulsion Dance";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Iris Athletics Brussels" (in kort IAB);
- 250,00 EUR aan de vzw "Jiu-Jitsu club N.O.H.";
- 500,00 EUR aan de vzw "Judo Club Budo Bruxelles";
- 5.000,00 EUR aan de vzw Kwan;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "La Plébéienne de Laeken";
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Le 6e sens";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Les amis de benjamin ou Benjamin's friends";
- 850,00 EUR aan de vzw "Les Lendemains de la Veille" (in kort LDLV);
- 500,00 EUR aan de vzw "Marolles Bruxelles";
- 10.000,00 EUR aan de vzw "Royal Basket Club L'Eclair de Bruxelles" (in kort RBC ECLAIR);
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Royal Billard Club Excelsior";
- 50.000,00 EUR aan de vzw "Royal Excelsior Sports Club - 1904" (in kort RESC);
- 1.000,00 EUR aan de vzw Spotlight;
- 300,00 EUR aan de feitelijke vereniging Turngroep Blijf Fit;
- 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Wandelclub Haren;
Onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[98] Personeel - Human ressources -  - 2238248 (R)

CAR - Gesubsidieerde contractuele personeelsleden.- Overeenkomst Stad - O.C.M.W. 2019.
Overeenkomst tussen de Stad en het O.C.M.W. betreffende het afstaan van 23 punten door de Stad aan het
O.C.M.W. voor het jaar 2019.

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

[99] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2237808 (R)
Overeenkomst met vzw Espace Magh betreffende de voorstelling van het  toneelstuk "La Théorie du Y"
van Caroline Taillet.
Overeenkomst met de vzw Espace Magh betreffende de voorstelling van het toneelstuk "La Théorie du Y"
van Caroline Taillet, op 09/05/2019, om 20u00,  om aandacht te vestigen op de Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie (17 mei).

-----------------------------------------------------------------------
[100] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2243935 (R)

Belgian Pride 2019 : Charter.- Overeenkomst en deelneming van Stad Brussel.
Het charter van de Belgian Pride 2018 (identiek aan dat van 2018) en de overeenkomst voor de village,
opgesteld door de vzw The Belgian Pride (42 Kolenmarkt, 1000 Brussel - ondernemingsnummer
BE0457.142.192) ratificeren en ondertekenen om de inzet en steun van het College tegenover de
LGBTQI+ gemeenschap te formaliseren ter gelegenheid van de 24ste editie van de Belgian Pride op
18/05/2019 (afhankelijk van de instemming van de Juridische Dienst) en om het Departement HR en de
Cel Gelijke Kansen toe te staan deel te nemen aan de Pride door een informatie- en promotiestand te
houden.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2237658 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van twee deuren.- Dossier nr.
OPP/2019/052.- Werf : 166621.- Onderhoud : 166622.
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 22.462,71 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 84407/72460 van de buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Lening : artikel 84407/96151.-
Investeringsproject nr. FH07-60-2018.- Kennisnemen van de beslissing nr. 192 van het College van
25/04/2019, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2224716 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van mini paaltjes met het oop op de
elektriciteitsvoorziening van de bureau's.- Dossier nr. OPP 2019 017 GE.
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 1.567,29 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel
10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 188 van het College van 25/04/2019, in toepassing van
artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[103] Stedenbouw - Administratieve directie -  - 2236390 (R)
Overeenkomst betreffende de betaling van een investeringssubsidie ten belope van 2.328.250,00 EUR
door de Stad aan de Lakense Haard cvba met het oog op de renovatie van de bouwschil van 2 gebouwen
gelegen te Antwerpsesteenweg 61-63 te 1000 Brussel.
Een investeringssubsidie van 2.328.250,00 EUR toekennen aan de Lakense Haard cvba met het oog op de
renovatie van de bouwschil van 2 gebouwen gelegen te Antwerpsesteenweg 61-63 te 1000 Brussel.-
Artikel 93006/51252 (premie en bijdragen aan huisvestingsmaatschappijen) van de buitengewone
begroting 2019 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2019 door de toezichthoudende
overheid).- Lening.- Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Lakense Haard cvba.

-----------------------------------------------------------------------
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[104] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2241811 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de fabricatie van naamhouders in brons voor de zaal
van de Gemeenteraad van het Stadhuis.- Dossier nr. OPP 2019 001 PH.
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.- Bestek nr. OPP 2019 001 PH.- Totale uitgave
van 459,80 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77366/74151 van de buitengewone begroting van 2019 -
Investeringsproject nr. CC06-75-2012.- Lening : artikel 77366 /96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 244 van het College van 25/04/2019, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[105] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2241522 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de herstelling van een beeldhouwwerk en
mortelanalyse.- Dossier nr. OPP/2019/059.
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 2.605,74 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening : artikel
77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 243 van het College van 25/04/2019, in toepassing van
artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellaties

[106] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2245455 (R)
Interpellatie van mevr. LOULAJI, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende het verbod om de Gemeenteraden te filmen.

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

- 2245448 (R)
Interpellatie van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende het project voor heraanleg van de Ninoofsepoort.

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

[108] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2245597 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de recentste ontwikkelingen rond het Neo-project.

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

- 2245649 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aanpak van overlast op de centrale lanen.

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

- 2245752 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de problematiek van het parkeren van voertuigen te dicht bij een garage-uitrit.

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