
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 9 september 2019 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[296] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2272974 (R)

SJ.48344/OK/DW.- Aanvullend reglement van wegverkeer.- As Laeken.- Zwarte Lieve Vrouw.-
Visverkopers.- Van Artevelde.- Anderlecht.
De wijziging van de wegen vermeld in de bijlage van het huidige besluit, worden ingevoegd in artikels
1.D, 2.B, 8.A.3, 8.A.4, 19.I, 20 et 23.III.1 van het algemeen aanvullend Politiereglement betreffende
gemeente- en gewestwegen op het grondgebied van de Stad Brussel.

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

[297] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2272527 (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: 10459, 10628, 10680, 10740, 10758 en 10837.-
Totale raming van 58.700,00 EUR btw inbegrepen.- Verscheidene artikelen van de buitengewone
begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 39 van het College van 05/09/2019,
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[298] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2270680 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van steek- en rolwagens (CDA/009047/BUB).- Aanvullende leveringen.
De opdracht voorzien met de aanvullende leveringen van sterke rolwagens zonder nieuwe
overdrachtsprocedure in toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14/01/2013 dat de
algemene regels van uitvoering van overheidsopdrachten vaststelt.- Uitgave van 363,00 EUR (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van 2020 door
de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Verscheidene artikels
met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 en 2020.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 45 van het College van 05/09/2019, overeenkomstig artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[299] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2260165 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van grasmaaiers met 4
wielaandrijving voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/010759/LDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 140.000,00 EUR btw inbegrepen,
waarvan 65.000,00 EUR voor perceel 1 en 75.000,00 EUR voor perceel 2.- Artikels 76605/74451
(65.000,00 EUR) en 87805/74451 (75.000,00 EUR) van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 53 van het College van 05/09/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[300] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2267572 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering, uitpakken en plaatsing van
atletiekmateriaal voor de cel Sport van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(CDA/010773/LDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave voor perceel 1 van 6.243,50 EUR btw inbegrepen, waardoor het bedrag voor dit
perceel op 51.243,50 EUR btw inbegrepen komt, waarbij de totale raming van de opdracht niet
overschreden wordt.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 55 van het College van 05/09/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[301] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2268999 (R)
Participatieraden in het kleuter, lager, basis en secundair onderwijs van het Franstalig regime.-
Hergroeperingen.
1) Hierna de Participatieraden te bepalen voor de onderwijsinstellingen van het Franstalig regime,
sommigen beschikken over een eigen Participatieraad, anderen worden gegroepeerd en beschikken over
een gemeenschappelijke Participatieraad :
a) In het kleuter, lager en basisonderwijs:
Alle scholen beschikken over een eigen raad, behalve :
- "École primaire Émile Bockstael, École maternelle Émile Bockstael";
-"École primaire Adolphe Max, École maternelle Adolphe Max";
- "École primaire des Pagodes, École maternelle des Pagodes";
- "École primaire Henriette Dachsbeck, École maternelle Henriette Dachsbeck";
- "École primaire Léon Lepage, École maternelle du Jardin aux Fleurs (rue des Six-Jetons)";
- "École primaire Robert Catteau, École maternelle Catteau-Victor Horta (rue St-Ghislain)";
- "École primaire Catteau-Aurore (rue de l’Aurore), École maternelle Catteau-Aurore (rue de l’Aurore)";
- "École primaire des Éburons (rue des Eburons), École maternelle des Éburons (rue des Eburons)";
- "École primaire de Heembeek (rue des Trois Pertuis), École maternelle de Heembeek (rue F.
Vekemans)";
- "École primaire Steyls (rue Thys-Vanham), École maternelle Léopold Ier (rue Laneau)";
- "École primaire des Magnolias (avenue des Magnolias), École maternelle des Magnolias (avenue
Impératrice Charlotte)";
- "École primaire Reine Astrid (avenue Mutsaard), École maternelle Reine Astrid (rue De Wand)";
- "École primaire de l’Allée Verte (rue Masui), École maternelle de l’Éclusier Cogge (rue de l’Éclusier
Cogge)";
- "École primaire des Six-Jetons (rue des Six-Jetons), École maternelle Christian Merveille (Rue de la
Buanderie, Rue de Cureghem)";
- "École primaire Charles Buls, École maternelle de la Marolle".
b) In het secundair onderwijs:
Iedere instelling beschikt over een eigen Participatieraad.
2) Het alinea 5 van het artikel 2 van het besluit van de Gemeenteraad van 04/06/2007 waarin bepaald
wordt dat "Zijn aangeduid als voorzitter van de Participatieraad van hun hergroepering, de
directeurs/trices waarvan de instelling als eerste wordt vermeld van de hergroepering op de lijst onder het
punt 1 a) van onderhavig besluit" vervangen door volgende bepaling "Zijn aangeduid als voorzitter van de
Participatieraad van hun hergroepering, de directeurs/trices van de betreffende instellingen et dit,
afwisselend".

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

[302] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2252820 (R)
Installatie van 5 definitieve elektrische kasten op het Foodtruck parcours.- Wijziging van bijlage VII van
het reglement.
1) Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van de offertes ontvangen van Sibelga voor een totaalbedrag van 13.799,05 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 2019/52009/72460 van de buitengewone begroting 2019, onder voorbehoud van de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Kennisnemen van de beslissing nr. 171 van het
College van 05/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.- 2) De
aanpassingen in bijlage VII van het gemeentelijk reglement m.b.t. de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel goedkeuren.- Deze aanpassing
herneemt de volledige lijst van alle standplaatsen die voorzien worden van een elektrische kast op het
grondgebied van de Stad Brussel alsook het bedrag te betalen om deze kasten te kunnen gebruiken.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[303] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2272523 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. 2019-079.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 19-0500-626 en 19-0500-661.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
5.828,30 EUR btw inbegrepen.- Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 251 van het College van 05/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

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

[304] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2273617 (R)
Huishoudelijk reglement van de Raad van Advies van de Nederlandstalige Openbare Bibliotheek van de
Stad Brussel.
Het huishoudelijk reglement van de Raad van Advies van de Openbare Bibliotheek van de Stad Brussel,
dat de werking, organisatie en samenstelling van de Raad van Advies regelt, met ingang vanaf de
volgende vergadering van de Raad van Advies, goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[305] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2273605 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de ondersteuning en de communicatie over de
vastgoedprojecten van de Stad Brussel zoals de Beurs.- Dossier nr. OPP 2019 113.
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 11.331,65 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 77366/74760 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
MO66-15-2019.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 283 van het College
van 05/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[306] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2271277 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel.- Opdracht voor aanneming van werken voor de gedeeltelijke
vernieuwing van 7 muurschilderingen van de stripparcours.- Dossier n° 0604/12/081.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur na raadpleging van 5 bedrijven in
toepassing van het artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave van 36.239,50 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 93022/74951.- Kennisnemen van de beslissing n° 310 van het College van 05/09/2019, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[307] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2268970 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de volledige afbraak van de binnenkant van het
bestaande sanitair en van de aanpalende speelkoer, de inrichting van het gebouw als sanitaire ruimte en de
aanleg  van een nieuwe speelkoer kant conciërgewoning van Athénee Robert Catteau gelegen Ernest
Allardstraat nr. 49 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/107.
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/2019/107.- Uitgave
van 514.911,43 EUR btw inbegrepen.- Opdracht van coördinatie inzake veiligheid en gezondheid.-
Uitgave van 8.155,40 EUR btw inbegrepen.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting van
2019.- Project FH08-133-2017.- Lening : artikel 73108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[308] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2270572 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de restauratie van de Tour en Taxiskapel van Onze
Lieve-Vrouw ten-Zavelkerk gelegen Zavelstraat te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2019/092.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2019/092.- Uitgave van 882.972,94 EUR btw inbegrepen.- Verzekering “Alle werfrisico’s”.- Uitgave
van 2.097,25 EUR btw inbegrepen.- Artikel 79066/72460 van de buitengewone begroting van 2019.-
Investeringsproject nr. GCB06-53-2015.- Lening : artikel 79066/96151.- Subsidie : artikel 79066/66351.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 9 september 2019 3

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2272534&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2273619&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2273609&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2271919&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2268977&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2270573&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


Interpellaties
[309] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2274207 (R)
Interpellatie van dhr. VANDEN BORRE en vraag van mevr. LOULAJI, Gemeenteraadsleden.
Interpellatie en vraag betreffende de Adviesraad van de Senioren.

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

[310] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2274195 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de schrapping van parkeerplaatsen naar aanleiding van de heraanleg van zes straten
rond het Sint-Goriksplein en de compensatie hiervoor.

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

- 2274165 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de staat van het wegdek ter hoogte van de Verdunstraat met de Dobbelenbergstraat.

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

- 2274180 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de overlast in de Ooievaarsstraat.

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

- 2274293 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het verloop van de aanstellingen van de mandatarissen van de Stad in de instellingen
waarin ze vertegenwoordigd is.

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

- 2274478 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de vergoeding van handelaars die benadeeld zijn door werken.

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

- 2274462 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het Newton-project in de Europese wijk.

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

- 2274467 (R)
Vraag van dhr/ COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het niet organiseren van een inhuldiging voor de nieuwe straten in de Tivoliwijk.

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

- 2274475 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toestemming om te zwemmen in de vijver van het Terkamerenbos tijdens deze
vakantie.

-----------------------------------------------------------------------
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[318] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2274512 (R)
Mondelinge vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de deelname aan seminaries of verplaatsingen naar het buitenland van Collegeleden of
directeurs van structuren van de Stad (criteria, informatie van de Gemeenteraad).

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

- 2274816 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de situatie in het Maximiliaanpark en de vraag van de verenigingen die actief zijn in en
rond het park.

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