
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 23 september 2019 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[117] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2275503 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de restauratie van de Beurs van Brussel herbestemd tot
een openbare galerij en "Belgian Beer experience center" en transformatie van de archeologische site
Bruxella 1238.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/114.
Openbare procedure met Belgische en Europese bekendmaking overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. OPP/2019/114.- Uitgave van 34.492.680,28 EUR btw inbegrepen.-
Coördinatieopdracht inzake veiligheid en gezondheid (ontwerpfase) beroep op de jaarlijkse aannemer van
de Grondregie voor een bedrag van 37.548,72 EUR btw inbegrepen.- Aansluitingen
elektriciteit/gas/telefonie/teledistributie/water/riolering door de betreffende distributiemaatschappijen voor
een geraamd bedrag van 46.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone
begroting van 2020 (onder voorbehoud van inschrijving en de aanneming van de begroting 2020 door
Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. M06-10-
2019.- Lening : artikel 13766/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2277250 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de volledige opdracht van projectontwerper voor het
nieuw centrum van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Mededingingsprocedure met
onderhandelingen.- Erratum.- Dossier nr. OPP/2019/088.
Goedkeuren van de nieuwe versie van de selectieleiddraad.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings

[119] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2274555 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10490, 10498, 10787, 10824 en 10865.- Totale
raming van 53.000,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van
2019.- Lening.- Kennisnemen van de punten 1 tot 3 van beslissing nr. 91 van het College van 19/09/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[120] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2277419 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-089.-
Investeringsproject nr. KL05-486-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-721.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 15.851,00 EUR (incl.
BTW).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 385 van het College van 19/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[121] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2276324 (R)

Nieuwe basisschool.- Subsidie voor de bouw van een basisschool voor 240 leerlingen, op de site gelegen
Zennestraat 80-88 en 98 te 1000 Brussel.
Indienen van de formulieren voor subsidieaanvraag bij AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs - voor de nieuwe basisschool gelegen Zennestraat 80-88 en 98 te 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2275066 (R)

Verwerving van een lokaal in het bouwproject dat Citydev gebouwd heeft op zijn site Tivoli tussen de
Wautierstraat, Tivolistraat en de Molenbeeksestraat.
Verwerving van het lokaal '4H-A0.5", gelegen op de gelijkvloerse verdieping en van een lokaal op de
eerste verdieping van een gebouw (genaamd "Tivoli Green City 4"), op de site Tivoli (tussen de
Wautierstraat, Tivolistraat en de Molenbeeksestraat), gekadastreerd te Brussel, 15e afdeling, sectie D, deel
van nummers 284 RP0001 en 284 MP0000, waarvan het perceel geïdentificeerd is als D284 V P0203 voor
een prijs van 374.987,48 EUR + 4.505,42 EUR voor de notariskosten.- Artikel 8765/71260 van de
buitengewone begrotinen 2018 en 2019 voor de aankoopsom, onder voorbehoud van de geodkeuring van
de daartoe ingediende begrotingswijziging.

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

[123] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2277007 (R)
Verslag van de Wijkontmoetingen en de Ontmoeting van de Brusseleirs.
Kennisnemen van het verslag van de Wijkontmoetingen en de Ontmoeting van de Brusseleirs.

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

[124] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2268834 (R)
Aankoop door de Stad (het Archief) van 57 foto's van de fotograaf Bernard BOCCARA in verband met de
oude bioskoop Pathé Palace (1913).- Overeenkomst tot overdracht van portretrechten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten met dhr. Bernard BOCCARA - bestek/cahier
spécial des charges nr. Arch/04/2019.- Uitgave van 1.450,08 EUR.- Artikel 77810/74951 van de
buitengewone begroting 2019.- Investeringsproject nr. HF 10-389-2009.- Lening.- Overeenkomst tot
overdracht van portretrechten tussen dhr. Bernard BOCCARA en de Stad (het Archief).

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

[125] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2276961 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het vervangen van houten buitenschrijnwerk van het
gebouw 4 van de Atheneum Emile Bockstael.- Principe.- Dossier nr. 2019/075/GP.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 2019/075/GP .- Uitgave van 500.685,86 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2019 voor een bedrag van
500.000,00 EUR en 10.000,00 EUR onder voorbehoud van het goedkeuring van de begrotingwijziging.-
Project nr. FH08-7-2019.- Lening : artikel 70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2276793 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de bouw van frietkramen op het grondgebied van de
Stad Brussel.– Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Principe.-
Dossier nr. OPP/2019/068.- Vastlegging  EP 19-22929.- Werf/Goed 169559.- Onderhoud 169560.-
Investeringsproject ML09-13-2018.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. OPP/2019/068.- Uitgave
van 524.133,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 52009/72260 van de buitengewone begroting van 2019.-
Project ML09-13-2018.- Lening : artikel 52009/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[127] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2276749 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de bouw van een sportluifel in een gemengde structuur
van metaal en textiel en de herontwikkeling van een multisportterrein en van de omgeving rond het
sportcentrum Neder-over-Heembeek in 2 percelen (Perceel 1 : bouw van een gemengde structuur metaal-
hout en textielbedekking met herinrichting van de omgeving - Perceel 2 : Realisatie van een doorlaatbare
vloerbedekking voor een overdekte buitenmultisportterrein).- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/109.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2019/109.- Uitgave voor perceel 1 : 956.591,76 EUR btw inbegrepen en voor perceel 2 : 168.892,28
EUR btw inbegrepen.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van 2019.-
Investeringsproject nr. BM10-44-2010.- Lening : artikel 76410/96151.- Subsidie : arikel 76410/66552.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2271695 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde het gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst nr. 08-219-28 van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 17.273,89  EUR
btw inbegrepen.- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019 - Leningen.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 333 van het College van 19/09/2019, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[129] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2278214 (R)
Voorstel van motie mede-ondertekend door dhr. OURIAGHLI, mevr. HOESSEN, mevr. NAGY,
gemeenteraadsleden, en mevr. PERSOONS ,voor de fracties PS, ECOLO-GROEN, DéFI en
Change.Brussels.
Voorstel van motie die ertoe strekt in de Stad Brussel de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

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

[130] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2277922 (R)
Interpellatie van mevr. AMPE en mondelinge vragen van dhr. VANDEN BORRE, mevr. DEBAETS en
mevr. BARZIN, Gemeenteraadsleden.
Interpellatie en samengevoegde vragen betreffende de onveiligheid en overlast in het stadscentrum.

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

[131] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2277669 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evolutie van de achterstand bij de behandeling van de aanvraag van
stedenbouwkundige inlichtingen.

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

- 2277672 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de tweetalige dienstverlening aan de loketten van de Burgerlijke Stand.

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

- 2277876 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het informeren van de bewoners van de sociale woningen en de bewoners van de
Papenvestwijk  over het geselecteerde project voor de bouw van nieuwe woningen ter vervanging van de 5
blokken.

-----------------------------------------------------------------------
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[134] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2277886 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de netheid rond de kiosk in het Ter Kamerenbos.

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

- 2278211 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de afbraak van het Belgacom-gebouw aan de Zavel waarvoor een vergunningsaanvraag
werd ingediend bij het Gewest op 11/07/2019.

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