
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 20 maart 2023 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[46] Secretaris - Centraal secretariaat SEC -  - 2518657 (R)

Deelneming van de Stad tot het regionale systeem van taxicheques voor het jaar 2023.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Taxis en de Stad i.v.m. taxicheques
2023.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2517238 (R)

Heilige-Klarakerk te Jette.- Rekening 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2022.- Batig saldo : 27.082,74 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2517220 (R)

Heilige-Klarakerk te Jette.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 79.637,63 EUR.

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

[49] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2516221 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 012746 en 012857.- Totale raming van 32.000,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2023.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 247 van het College van 16/03/2023 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2516707 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering en reiniging van bedrukte bekers
(AFA/012885/DAN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012885/DAN.- Uitgave van
120.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87906/74451 van de buitengewone begroting van 2023.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 253 van het College van 16/03/2023 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[51] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2518435 (R)

Instellingen voor gewoon voltijds secundair onderwijs uitoefening van het Franstalig regime.-
Schoolreglement.- Wijzigingen.
Wijzigingen van het Schoolreglement van de gewone secundaire onderwijsinstellingen van de Stad
Brussel (Franstalig stelsel) zoals uiteengezet in het Raadsbesluit.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2515590 (R)

Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van lokalen tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de
“Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts”, en de srl "Pali Pali".
Overeenkomst tot terbeschikkingstelling van lokalen tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de
“Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts”, en de srl "Pali Pali".

-----------------------------------------------------------------------
[53] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2517592 (R)

Overeenkomst betreffende de gezamenlijke organisatie van een Educatieve Masteropleiding afdeling 5 (in
avondonderwijs) in de beeldende, visuele en ruimtelijke kunsten tussen de Stad Brussel als inrichtende
macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts, École supérieure des Arts" en de Stad Brussel als
inrichtende macht van de "Haute École Francisco Ferrer".
Overeenkomst betreffende de gezamenlijke organisatie van een Educatieve Masteropleiding afdeling 5 (in
avondonderwijs) in de beeldende, visuele en ruimtelijke kunsten tussen de Stad Brussel als inrichtende
macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts, École supérieure des Arts" en de Stad Brussel als
inrichtende macht van de "Haute École Francisco Ferrer".

-----------------------------------------------------------------------
[54] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Jeugd - 2517404 (R)

Sociale cohésie 2023.- Projectoproep 2023 van de COCOF "Innovatiesubsidie".- Advies van de
Coordinatie Sociale Cohesie en FIM.
Positief advies van de Coordinatie Sociale Cohesie en FIM van de Stad Brussel over de verenigingen die
zijn geselecteerd in het kader van de toekenning van de oproep tot het indienen van projecten 2023
"Innovatiesubsidie" die door de Franse Gemeenschapscommissie is gelanceerd en wordt beheerd.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[55] Openbare en groene ruimten - Centraal secretariaat EPV -  - 2518004 (R)
Wijziging van de beslissing van de Gemeenteraad nr. 128 dd. 05/09/2022 betreffende de principe van de
overheidsopdracht TV/2022/77/EP. - Overeidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering,
plaatsing, montage, indienststelling, ontmanteling en verwijdering alsook de onderhouds- en
instandshoudingswerken van de verlichte wegsignalisatie en van verkeersregelaars voor seininstallaties
met verkeerslichten langs de wegen beheerd door de Stad Brussel, gedurende een periode van 12
maanden.- Open procedure.- Investeringsproject nr. AEK05-142-2009.
Wijziging van de beslissing nr. 128 van de Gemeenteraad dd. 05/09/2022.- De uitgave van 400.000,00
EUR btw inbegrepen moet worden aangewend op "artikel 42305/731/60 van de buitengewone begrotingen
van 2023 t.e.m 2025, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van
de begrotingen 2023 t.e.m. 2025 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid." in plaats van "artikel 42305/731/60 van de buitengewone begrotingen van
2022 t.e.m. 2025, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2022 door de
toezichthoudende overheid, de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van de begrotingen
2023 t.e.m 2025 door de Gemeenteraad en de toezichthoudende overheid."

-----------------------------------------------------------------------
[56] Openbare en groene ruimten - Centraal secretariaat EPV -  - 2518005 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering, plaatsing, montage, indienststelling,
ontmanteling en verwijdering alsook de onderhouds- en instandshoudingswerken van de verlichte
wegsignalisatie en van verkeersregelaars voor seininstallaties met verkeerslichten langs de wegen beheerd
door de Stad Brussel, gedurende een periode van 12 maanden.- Open procedure.- Intrekking van de
beslissing nr. 61 van de Gemeenteraad van 16/01/2023 en goedkeuring van de meeruitgave.- Dossier
TV/2022/77/EP.
1) De beslissing nr. 61 van de Gemeenteraad dd. 16/01/2023 intrekken.- 2) Openbare procedure.-
Bijkomende uitgave van 202.281,63 EUR.- Artikel 42305/140/06 van de gewone begrotingen van 2023 en
2024, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting
2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Openbare en groene ruimten - Centraal secretariaat EPV -  - 2512198 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2023-004.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 23-0500-041.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 796,67 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42105/735/60 van de buitengewone begroting van 2023.- Investeringsproject nr.
BD05-2-2023.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 612 van het College van 16/03/2023, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[58] Secretaris - Strategie & Digitale transformatie -  - 2516512 (R)
Kaderovereenkomst met betrekking tot de samenwerking tussen de Stad en het OCMW voor het bundelen
van informatica-oplossingen.
Kaderovereenkomst met betrekking tot de samenwerking tussen de Stad en het OCMW voor het bundelen
van informatica-oplossingen.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Secretaris - Strategie & Digitale transformatie -  - 2518025 (R)

Overeenkomst voor horizontale samenwerking tussen de Stad en het OCMW - Bundelen software HRa.
Overeenkomst voor horizontale samenwerking tussen de Stad en het OCMW met betrekking tot het
bundelen van de software HRa.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -

2513004 (R)
Vzw "Mission Locale pour l'Emploi".- Toelage 2023.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "La Mission Locale pour l'Emploi" waarin de verbintenissen en
betalingsmodaliteiten vastgelegd worden m.b.t. de toelage van 422.140,00 EUR voor de exploitatiekosten
van de vzw.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -

2507891 (R)
Toelage 2023 aan de vzw "Design September".- Bedrag : 10.000,00 EUR.
Toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw "Design September" voor de organisatie van "Promotion Option
B-Brussels Second Life".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -

2512296 (R)
Subsidie 2023.- Vzw "Werk Centrale de l'Emploi".- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Werk Centrale de l'Emploi" betreffende de
terbeschikkingstelling van de som van 522.000,00 EUR aan de vzw.- Werkingskosten en
exploitatiesubsidies in 2023.- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting van 2023.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi

[63] Secretaris - Externe communicatie & Burgerparticipatie - Internationale solidariteit - 2516677 (R)
Toelageovereenkomst.- Vzw "Diogene".
1) Toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Diogène" (438.214.029) voor de organisatie van het
Millenium-documentairefestival over thema's die verband houden met internationale solidariteit en in het
bijzonder de 17 duurzame VN-ontwikkelingsdoelen.- Artikel 15001/33202 van de gewone begroting
2023.- 2) Toelageovereenkomst met de vzw "Diogène".

-----------------------------------------------------------------------
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[64] Burgerzaken - Burgerlijke stand - Burgerlijke Stand - 2517984 (R)
Begraafplaats van Laken.- Concessies beëindigen en terugnemen voor mogelijke herbestemming.
Volgende concessies van de Begraafplaats van Laken beëindigen en terugnemen met het oog op
herbestemming :
- Concessie nr. 1030, op naam van de familie DE MESSINES;
- Concessie nr. 102, op naam van de familie BENOIDT;
- Concessie nr. 122, op naam van de familie DOUCET-LAMBOTTE;
- Concessie nr. 387, op naam van de familie CABRY;
- Concessie nr. 1501, op naam van de familie DE COSTER-LAMBAERTS;
- Concessie nr. 1500, op naam van de familie DAENS-VAN ROEY;
- Concessie nr. 1445, op naam van de familie TREMOUROUX;
- Concessie nr. 1199, op naam van de familie DE GROEF;
- Concessie nr. 1792, op naam van de familie HELLEMANS-PORTMANS;
- Concessie nr. 1202, op naam van de familie NYSSENS;
- Concessie nr. 1405, op naam van de familie JENATZY;
- Concessie nr. 1570, op naam van de familie LIMNANDER de NIEUWENHOVE;
- Concessie nr. 1862, op naam van de familie de WAHA;
- Concessie nr. 1594, op naam van de familie DE VLEESCHAUWER-ROUVEZ.

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

[65] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Planning - 2517852 (R)
Richtplan van aanleg (RPA) Ninoofsepoort.- Advies van de Stad in het kader van het openbaar onderzoek
(13/02/2023 tot 13/04/2023).
Advies van de Stad verleend in het kader van het openbaar onderzoek van de RPA Ninoofsepoort
(13/02/2023 tot 13/04/2023).

-----------------------------------------------------------------------
[66] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Topografie - 2513135 (R)

23 Directie strategische en operationele Planning.- Topografie en Expertise.- Wijziging van de rooilijn en
afschaffing.- Vossenplein nrs. 14, 15 en 16.- Plan nr. 7593.- Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het rooilijnplan nr. 7593 met in het zwart de te behouden rooilijn, in het rood
de af te kondigen rooilijn en in het roze het af te schaffen openbaar domein.- 2) Het College van
Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van de wettelijke formaliteiten.

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

[67] Stadsontwikkeling - Stadsvernieuwing -  - 2512644 (R)
SVC1.- Stadsvernieuwingscontract Citroen-Vergote : Operatie 1.2 Nieuwe Maximiliaanboerderij.-
Druktest van het watervoorzieningssysteem in het kader van de architectenopdracht.- Uitgave.
Meting door de Brusselse watermaatschappij van het waterdrukniveau in het toekomstige gebouw van de
Nieuwe Maximiliaanboerderij.- Uitgave van 411,40 EUR btw inbegrepen.- Artikel 93022/72260 van de
buitengewone begroting van 2023.- Project nr. PA22-3-2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
500 van het College van 16/03/2023, in toepassing van artikel 234 §§ 1 en 3 van de Nieuwe Gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Stadsontwikkeling - Stadsvernieuwing -  - 2517576 (R)

SVC5 - Stadsvernieuwingscontract HEYVAERT-POINCARE : Projectoproep «Animatie van de publieke
ruimte».- Participatiereglement (Ref. 20230309).
Reglement van de projectoproep «Animatie van de publieke ruimte» van het Stadsvernieuwingscontract
SVC 5 "HEYVAERT-POINCARE".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[69] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2516525 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 11.500,00 EUR.
Specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 11.500,00 EUR aan de volgende verenigingen en verdeeld
als volgt:
1) 2.500,00 EUR aan de vzw "Halolalune Production" voor de organisatie van het evenement «Semaine
du Son» 2023;
2) 1.000,00 EUR aan de vzw "Organum Novum" voor de werking;
3) 4.000,00 EUR aan de vzw "Marcel" voor de organisatie van het Festival «Offscreen» 2023;
4) 2.500,00 EUR aan de vzw "L'ensemble Orchestral Européen" voor de organisatie van het Festival "Les
rendez-vous musicaux de Saint-Jacques";
5) 1.500,00 EUR aan de vzw "L'instrument du Musicien" voor de organisatie van een aperitiefconcert van
de laureaten van het fonds "Muziekinstrument" in de Koninklijke Bibliotheek van België.- Artikel
77210/33202 van de gewone begroting van 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2516948 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Face B" : 5.000,00 EUR.
Specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw «Face B» voor de organisatie van het
evenement "Festival Combinaison".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2510217 (R)

Toerisme 2023.- Partnershipovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en de vzw "Rock The City".
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad, het OCMW van de Stad en de vzw "Rock The City", die als
onderwerp heeft om de financiële hulp te bepalen die door de Stad aan de vzw wordt toegekend in het
kader van haar missie.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele

[72] Openbaar patrimonium -  - Directie administratie - 2516742 (R)
Dossier nr. OPP/2023/001.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een opdracht van
coördinatie inzake veiligheid en gezondheid voor de fase "ontwerp" en voor de fase "verwezenlijking" en
een opdracht van raadgever "uren in regie" voor mobiele of tijdelijke bouwplaatsen in het kader van
werven van onderhoud, renovatie en nieuwbouw van openbare gebouwen, tijdens een periode van 4 jaar.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2023/001.- Uitgave van 5.000.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verschillende buitengewone
begrotingsartikelen van 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027 (onder voorbehoud van inschrijving van de
nodige kredieten en hun aanneeming door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid.- Geen enkele bestelling in het kader van deze opdracht zal gebeuren zonder de
voorafgaande toestemming van de toezichthoudende overheid op de betreffende begroting).

-----------------------------------------------------------------------
[73] Openbaar patrimonium -  - Directie administratie - 2517113 (R)

Dossier nr. OPP/2023/083.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie van het
geschilderde doek op het plafond van het kantoor van het Kabinet van dhr. Burgemeester, Stadhuis, Grote
Markt te 1000 Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 2.613,60 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2023.- Werf nr. 212055.-
Investeringsproject nr. CC06-336-2009.- Lening : artikel 77303/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 600 van het College van 16/03/2023, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Openbaar patrimonium -  - Speciale technieken - 2513258 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 14.948,83 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2023.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 620 van het College van 16/03/2023, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Vragen
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[75] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2518452 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de zorgwekkende toestand waarin een pand aan de Houba-de Strooperlaan 8 in Laken
verkeert.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2518975 (R)

Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van de Stad i.v.m. het wetsontwerp betreffende de gemeentelijke
bestuurlijke handhaving van ondermijnende criminaliteit.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2518980 (R)

Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de mutualisering van bepaalde diensten en departementen tussen de Stad en het
OCMW.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2519014 (R)

Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evacuatie van vluchtelingen in het "Allée du Kaai"-gebouw.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2519097 (R)

Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aankondiging van de sluiting van de Delhaize op de Anspachlaan.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2519137 (R)

Vraag van mevr. ABID, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de procedure voor het gebruik van de openbare ruimte als decor en welke
veiligheidsmaatregelen in dit verband worden opgelegd.

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