VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 8 juni 2020 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Burgerinterpellatie
[81]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2338068 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door dhr. LENGELE Eric, in naam van het
wijkcomité Casalta/Terhulpensesteenweg.
Interpellatie betreffende het project voor de heraanleg van de Casaltalaan dat op 09/03/2020 aan de
omwonenden werd voorgesteld door de Stad Brussel en de gemeente Ukkel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Burgemeester
[82]

[83]

Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2347447 (R)
Overheidsopdracht voor de leveringen van mondmaskers met filters bestemd voor het personeel van de
Stad Brussel, binnen het kader van de COVID-19 pandemie.- Toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van
de nieuwe gemeentewet.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 § 1er, 1°, b)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 170.766,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 14001/12402 «rampen /technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik» van de gewone
begroting 2020.- Akte nemen van de beslissing nr. 12 van het College van 04/06/2020 en instemmen met
de uitgave, in toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2348303 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van herbruikbaar persoonlijk
beschermingsmaskers (CDA/011382/LDR).
Overheidsopdracht voor de levering van beschermingsmaskers in het kader van de COVID19 pandemie.Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 § 1er, 1°, b)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 162.227,70 EUR incusief 6% btw.Artikel 14001/12402 "Rampen/Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik" van de gewone
begroting 2020.- Akte nemen van de Collegebeslissing nr. 281 van het College van 08/06/2020 en
instemmen met de uitgave, overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[84]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2346192 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan
30.000,00 EUR btw exclusief.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011342, 011343, 011345 en 011387.- Totale raming
van 37.250,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 104 van het College van 04/06/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[85]

[86]

[87]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2346771 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 011072.- Totale raming van 10.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 109 van het College van 04/06/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2345137 (R)
Pathologische studie van de gevels van de school HEFF (ex INEA) op de site van de CHU Brugmann.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 nr.
OPP/2020/094.- Uitgave geraamd op 85.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 74108/63551 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. FH08-50-2019.- Lening.- Kennis nemen van de beslissing
nr. 119 van het College van 04/06/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2345275 (R)
Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van de "École fondamentale À la Croisée des Chemins"
Oorlogskruisenlaan 78/80 te 1120 Brussel.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/063.- Uitgave van 135.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennis nemen van de beslissing nr. 120 van het College van 04/06/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[88]

[89]

[90]

[91]

Openbaar onderwijs - - - 2346212 (R)
Overeenkomst tussen alle inrichtende machten die deel uitmaken van het netwerk van de openbare
lectuurvoorziening.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, "Club de Jeunesse Action Educative, Centre culturel maghrebin
Espace Magh" en "Coopération par l’Education et la Culture".
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2347028 (R)
Partnerschapsovereenkomst ArBA-EsA en vzw "Bruxelles-Musées-Expositions" - Brussel-MuseaTentoonstellingen.
Partnerschapsovereenkomst tussen de stad Brussel als inrichtende macht van de «Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles/Ecole supérieure des Arts» en de vzw "Bruxelles-Musées-Expositions" - BrusselMusea-Tentoonstellingen.- Samenwerking tussen BME en de stad Brussel rond de herwaardering van het
gebied ‘Heyvaert-Poincaré’ in het kader van het plan voor een stadsvernieuwingscontract.- Realisatie van
artistieke projecten, waarbij kunstenaars van de ArbA-EsA aan bod komen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2347058 (R)
Partnershipovereenkomst Stad Brussel-IRIS.- Online leerplatform IRIS-ACADEMY.
Partnershipovereenkomst tussen de Stad Brussel en de publiekrechtelijke vereniging Interhospitalenkoepel
van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking die tot doel heeft om de voorwaarden te definiëren voor
de toegang tot het platform iris-Academy, en in het bijzonder de online opleidingsmodules, evenals de
voorwaarden binnen dewelke iris-Koepel de Stad Brussel het recht geeft om deze toegang te verspreiden
aan haar begunstigden.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2348118 (R)
Aanpassing van het Algemeen Studiereglement voor het einde van het schooljaar 2019-2020. Uitzonderlijke bepalingen (COVID-19).
De aanpassing van het studiereglement goedkeuren voor het einde van het schooljaar 2019-2020,
waaronder de evaluatievoorwaarden en de beoordeling van de leerlingen (in bijlage van het huidig
besluit), in dit als reactie op de Covid19 situatie.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[92]

Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2326438 (R)
Standaardbasisovereenkomst en werkingstoelage aan dierenwelzijn organisaties belast met de verzorging
en opvolging van gesteriliseerde zwerfkatten op het grondgebied van de Stad, in uitvoering van de
Verordening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 16/05/2002.
Toekenning van een werkingstoelage van 3.000,00 EUR aan de vzw “Stérilisation et Protection Chats
Libres”.- Toekenning van een werkingstoelage van 1.500,00 EUR aan de vzw “Association de Défense
Animale”.- Toekenning van een werkingstoelage van 6.000,00 EUR aan de vzw “Ever’y Cat”.Toekenning van een werkingstoelage van 1.500,00 EUR aan de vzw “Les Chatons de Chabidou”.- Artikel
87506/33202 van de gewone begroting van 2020.- Thesaurie.- Standaardbasisovereenkomst "Sterilisatie
en opvolging van zwerfkatten op het grondgebied van de Stad Brussel" tussen de Stad en de vzw’s.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[93]

[94]

[95]

Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2347109 (R)
OO/AB/YB.- Samenwerking Muntpunt - OKAN.
Samenwerkingsovereenkomst tussen Muntpunt vzw en het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck
OKAN-afdeling, van 28/05/2020 tot 30/06/2020, die als doel heeft om het gebruik van de accommodatie
van Muntpunt vzw ten kosteloze titel, meer specifiek de Studiezaal & Literair Salon, ter beschikking te
stellen voor de OKAN-afdeling van het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck bij de heropstart van
de lessen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2347923 (R)
OO/AB/YB. - Kaderovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering - CLW.
Kaderovereenkomst en addendum van het Agentschap Integratie en Inburgering voor het gebruik van
sociale tolken ten aanzien van het Centrum Leren en Werken van het Hoofdstedelijk Instituut AnneessensFunck.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2346434 (R)
Uitwerken van een Masterplan en een milieueffectenrapport voor het GGB4 en zijn directe omgeving
(terrein Euroveiling en bouwblok Anker/Heembeek/Generaal Biebuyck/ Oorlogskruisen).Principebeslissing.- Organiseren van een consultatieproces met de burgers.- Overheidsopdracht voor
dienstverlening.- Uitgaven.- Financiering.
1) Principe van het opstellen van een Masterplan en een milieueffectenrapport voor het GGB 4 en zijn
directe omgeving (terrein Euroveiling en bouwblok Anker/Heembeek/Generaal Biebuyck/
Oorlogskruisen).- 2) Organiseren van een consultatieproces met de burgers in het kader van het uitwerken
van dit Masterplan en Milieueffectenrapport.- 3) Dienstenopdracht via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1er, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. 20/PLAN/GGB4_ZIR4/MASTERPLAN/MER_RIE.- Publicatie van een
belangstellingsoproep voor de uitvoering van diensten door een newsletter van het team van de
Bouwmeester Meester-Architect..- Geraamde uitgave van 165.300,00 EUR inclusief btw.- Artikel
93006/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 208
van het College van 04/06/2020 overeenkomstig artikel 234§3 van de nieuwe gemeentwet.- 4) Het
College van Burgemeester en Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[96]

[97]

Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2347453 (R)
CHA 20 : SVC5 - Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré" : Burgerinitiatievenoproep 2020.Participatiereglement.
Participatiereglementen van de initiatievenoproepen van het SVC 5 - «Heyvaert-Pointcaré».
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2347415 (R)
CHA 20 : SVC1 - Stadsvernieuwingscontract "Citroën-Vergote" : Burgerinitiatievenoproep 2020.Participatiereglement.
Participatiereglement van de initiatievenoproepen van het SVC 1 - «Citroën-Vergote».
-----------------------------------------------------------------------
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[98]

Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2346511 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2020 : Verwezenlijking van de muurschildering
“Krokodillen” op 2 muren gelegen op de hoek van de Kanonstraat en de Koolstraat.
Plaatsen van een opdracht voor aanneming van diensten voor het aanbrengen van de striptekening
"Krokodillen" op 2 muren gelegen op de hoek van de Kanonstraat en de Koolstraat, op basis van het
bijzonder lastenboek nr. CAR/20/FA/202.- Opdracht voor aanneming van diensten van beperkte waarde
via aanvaarde factuur na raadpleging van 5 ondernemingen in toepassing van het artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Uitgave van 16.808,11 EUR (BTW inbegrepen).- Artikel 93022/74951 van de buitengewone
begroting 2020.- D.A. nr. 20/26132 (btw excl.) en D.A. nr. 20/26137 (btw) - Kunstwerk 180507 (btw
excl.) en Kunstwerk 180508 (btw).- Referentiedossier nr. 0604/12/081.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 234 van het College van 04/06/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[99]

[100]

[101]

[102]

[103]

[104]

[105]

Kabinet van de Stadssecretaris - - - 2347984 (R)
Coronavirus / covid 19.- Stand van zaken.
Informeren van de Gemeenteraad.- Antwoord op de ingediende vragen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2347804 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het parkeren van vrachtwagens op de Ernest Masoinlaan in Laken.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2348133 (R)
Vragen van mevr. DEBAETS en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de strijd tegen de straatraces.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2348121 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toegankelijkheid van de handelszaken in het centrum van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2348049 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het illegale tentenkamp op de hoek van het Redersplein.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2348068 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de herinrichting en het onderhoud van de Terkamerenlaan.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2348129 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het vervolg van de heropening van het Ter Kamerenbos.
-----------------------------------------------------------------------
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