
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 21 oktober 2019 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Interpellatie van het publiek
[100] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2287265 (R)
Interpellatie van het publiek.
Interpellatie betreffende de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van Extinction Rebellion op zaterdag
12/10/2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[101] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2287562 (R)
SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Bijvoegsel 6.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor
steun aan vluchtelingen en de vzw Dokters van de Wereld tot 30/11/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2287560 (R)

SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Bijvoegsel 6.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en CityDev betreffende de ter
beschikkingstelling van het gebouw E in het gebouwencomplex "Blue Star"
gelegen te 1130 Brussel, Zweefvliegtuigstraat 6-10, tot 30/11/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2282752 (R)

Circus Bouglione.- Partnerschapovereenkomst 2019.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de bvba "La Hennuyere des Spectacles" betreffende het
Circus Alexandre Bouglione 2019.- Logistieke bijstand.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2281316 (R)

"Nouveaux Entrepôts et Garages NV".- Subsidie : 39.939,38 EUR.
Verlenen van een toelage van 39.939,38 EUR (eerste schijf) aan de vennootschap "Nouveaux Entrepôts et
Garages NV" voor het ter beschikking stellen van de lichtreclame LED Docks in 2019.- Artikel
41003/321/01 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[105] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2281772 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van tribunestoelen voor het Koning
Boudewijn Stadion (CDA/010959/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010959/PTL.- Uitgave van
75.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2019 (onder
voorbehoud van de inschrijving van een begrotingswijziging en de goedkeuring van deze
begrotingswijziging door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 186 van het College van 17/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2277809 (R)

Overheidsopdracht in 3 percelen voor leveringen met het doel de levering van bestelwagens  van het type
foergon met inrichtingen van de carrosserie voor de cel Autopark van het departement Wegeniswerken
(CDA/010895/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010895/PTL.- Uitgave van
142.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 50.000,00 EUR voor perceel 1, 42.000,00 EUR voor perceel
2 en 50.000,00 EUR voor perceel 3.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 184 van het College van 17/10/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2281309 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een elektrisch voertuig type pick-up voor
de cel Autopark van het departement Wegeniswerken (CDA/010957/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010957/PTL.- Uitgave van
45.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 185 van het College van 17/10/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2282027 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie, en isolatie van platte daken en plaatsing
van fotovoltaïsche panelen op basisschool van Heembeek.- Principe.- Dossier nr. 0660/CE/19-22.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016. Bestek nr.
0660/CE/19-22 - Globale uitgave van 924.641,73 EUR BTWi voor de werken (a) en 1.936,44 EUR voor
de verzekering (b).- Artikels 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject
nr. FH08-13-2019 en artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject
nr. AEK06-1-2014 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2281025 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie en isolatie van de daken van het instituut
Anneessens-Funck.- Principe.- Dossier nr. 0660/CE/19-21.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier
spécial des charges nr. 0660/CE/19-21.- Globale uitgave van 1.351.014,24 EUR btw inbegrepen voor de
werken (a) en 2.829,38 EUR voor de verzekering (b).- Artikel 70008/72360 onder voorbehoud van
goedkeuring van een budgetwijziging en artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting van 2019.-
Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening.

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

[110] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2286320 (R)
"Haute Ecole Francisco Ferrer".- Organiek statuut.
Herziene tekst van het statuut van de "Haute Ecole Francisco Ferrer".

-----------------------------------------------------------------------
[111] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2286338 (R)

Verkiezingsreglement van de "Haute Ecole Francisco Ferrer" - 2019.
De herziene tekst van het verkiezingreglement van de "Haute Ecole Francisco
Ferrer" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[112] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2284454 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een studieopdracht en analyse van snelheidsmetingen.-
Principe.- Dossier nr. 0602/M006/2019.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Raamovereenkomst.- Consultatie van 3 ondernemers.- Uitgave van 80.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
BD06-3-2019.- Lening : artikel 41006/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 534 van het College
van 17/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[113] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2282834 (R)
Overheidsopdracht voor  met als voorwerp de vervanging van de kweektafels in de serres van de
tuinbouwinrichting van de Stad Brussel te Sterrebeek.- Principe.- Dossier nr. TV/2019/48/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.  TV/2019/48/EV.- Uitgave van 100.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/724/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr. ZJ05-5-2019 voor
een bedrag van 50.000,00 EUR btw incl. en in afwijking van investeringsproject nr. AEK05-48-2016 voor
een bedrag van 50.000,00 EUR btw incl. (onder voorbehoud van goedkeuring van een begrotingswijziging
die daartoe wordt ingediend).- Werf nr. 172059.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 383 van het
College van 17/10/2019 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[114] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2281600 (R)
Toelagen 2019 (Toerisme) aan 5 verenigingen.- Totaal bedrag : 50.500,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 50.500,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de
gewone begroting 2019 aan 5 venigingen verdeeld als volgt :
- 1.000,00 EUR aan de vzw Les Compagnons de Saint-Laurent voor de organisatie van het evenement
"Meyboom 2019";
- 17.000,00 EUR aan de vzw Plan International België voor de realisatie van het project "Safer Cities";
- 10.000,00 EUR aan de vzw Mont des Arts  voor de organisatie van het evenement "Festival Picture
2019";
- 7.500,00 EUR aan de vzw  Bruxelles s'anime voor de eerste editie van het evenement "Brussels Drawing
Week";
- 15.000,00 EUR aan de vzw Under My Network voor de organisatie van het evenement "Les garages
numériques".

-----------------------------------------------------------------------
[115] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2281298 (R)

Cultuur Toelagen 2019.- Totaal bedrag : 9.000,00 EUR
Toekennen van subsidies aan 3 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR, verdeeld
als volgt :
* op het artikel 76210/33202 de gewone begroting 2019:
- 7.000,00 EUR aan de vzw "Lapsus Lazuli" voor de uitvoering van het project "Artsen Zinzins" in
ziekenhuizen.
* op het artikel 77210/33202 de gewone begroting 2019:
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Genre d'à Côté" als extra subsidie voor de organisatie van het evenement
"Pinkscreen Festival 2019";
- 1.000,00 EUR aan de vzw Brufête voor de realisatie van het evenement "Participatief traject
cultuurbeleidsplan 2020".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Zian
[116] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2286095 (R)

Sint Pieterstraat.- Terrein.- Recht van opstal ten voordele van "Bruxelles-Laïque".
1) Akte nemen dat de stad Brussel op 25/04/2019 overeenkomstig artikel 9 van de wet van 27/05/1870 en
ingevolge een beslissing van de gemeenteraad van 25/06/2018 tot aankoop van de gronden gelegen te
Brussel, Sint-Pieterstraat, ingeschreven in de tweede afdeling, afdeling B, voor openbaar gebruik, heeft
verworven, n° 192C, enerzijds om de omgeving van de site veilig te stellen door een stedelijke woestenij
te verwijderen en anderzijds om deel te nemen aan de ontwikkeling van het aangrenzende culturele project
van het Centre d'Action Laïque, een perceel gelegen in de Sint-Pieterstraat, geregistreerd in de 2de
afdeling van Brussel, sectie B, perceel 192C met een oppervlakte van 74m² naastaan het Variété Theater.-
2) De stad Brussel, vertegenwoordigd door haar Grondregie, een recht van opstal toe te staan aan het
“Centre d’Action laïque”  op een terrein gelegen in de Sint-Pieterstraat, gekadastreerd Brussel, 2de
afdeling , sectie B, perceel 192C, met een oppervlakte van 74m² voor een periode van 50 jaar, tegen een
jaarlijkse vergoeding van 2.975,00 EUR (index april 2019), ter ondersteuning van de culturele projecten,
en waarvan de kosten die verband houden met de oprichting van dit recht van opstal volledig ten laste
komen van het “Centre d’Action laïque” .- 3) Ontvangsten toewijzen aan artikel 703-01 (opbrengsten uit
concessies van rechten) begroting 2020 van de Grondregie.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2285023 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van vloerbedekkingen van het
synthetische terrein van sportcomplexen (van sommige gebieden).- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/094.
Open aanbesteding overeenkomstig artikelen 23 en 24 van de wet van 15/06/2006.- Bestek nr.
OPP/2019/094.- Uitgave van 1.600.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verzekering voor een bedrag van
3.630,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 76410/72260 van de buitengewone begroting van 2019.-
Investeringsproject nr. BH10-2-2019.- Lening : artikel 76410/96151.- Subsidie : artikel 76410/66552.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2285536 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing van valse plafonds in alle gebouwen van
het Pagodecomplex in 3 percelen.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/089.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2019/089.- Uitgave van 1.371.873,20 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de
buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging van
410.000,00 EUR btw inbegrepen door de toezichthoudende overheid gecompenseerd door artikel
70008/72360 FH08-8-2019 (410.000 Eur) en een verschuiving van investeringsproject FH08-8-2019 van
15.497,40 EUR.- Investeringsproject nr. FH08-3-2019.- Lening : artikel 70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2278994 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de verbouwing en inrichting van zes bestaande ruimtes
tot slaapzalen en sanitaire blokken in de crèche Princesse Joséphine-Charlotte.- Principe.- Dossier nr.
OPP/2019/093.- Werf : 170770.- Onderhoud : 170771.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr.  OPP/2019/093.- Uitgave van 160.212,47 EUR btw
inbegrepen.- Consultatie van 3 ondernemers.- Artikel 84407/72460 van de buitengewone begroting van
2019.- Investeringsproject nr. FH07-60-2018.- Lening : artikel  84407/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 510 van het College van 17/10/2019, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2277614 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het buitenschrijnwerk in hout van
het gebouw 600 van de Hogeschool Francisco Ferrer door buitenschrijnwerk in gepoedercoat aluminium,
Nieuwland 114, 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/104.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/104.- Uitgave van 391.522,87 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 74108/72360 van de buitengewone begroting van 2019, onder voorbehoud van
goedkeuring van de wijzigingbegroting.- Project nr. FH08-166-2018.- Lening : artikel 74108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[121] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2285601 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de platte daken van "depot Arthur
Maes" Arthur Maes straat, 133 te 1130 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2019/143.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2019/143.- Uitgave van 766.365,60 EUR btw
inbegrepen afgerond op 767.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone
begroting van 2019.- Project nr. GCB66-2-2018 voor een bedrag van 600.000,00 EUR en het saldo op het
project MO66-11-2019 - Lening : artikel 13766/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2281787 (R)

"Institut De Mot-Couvreur, Fabriekstraat, 54 te 1000 Brussel.- Dossier nr. 19/3848.- Opdracht van werken
voor het in conformiteit stellen van het geheel van de elektrische installaties en het relighting LED (a).-
Afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" (b) gebonden aan die werken.
a) Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3848 en desbetreffende aankondiging van opdracht.-
Uitgave geraamd op 399.553,80 EUR btw inbegrepen.- b) Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.-
Uitgave van 886,98 EUR alle belastingen inbegrepen.- Artikel 73508/72360 van de buitengewone
begroting 2019.- Project nr. FH08-17-2019.- Totale uitgave geraamd op 400.440,78 EUR btw inbegrepen
en alle belastingen inbegrepen.- Onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde overheden van een
begrotingswijziging van 190.000,00 EUR btw inbegrepen (volledig gecompenseerd door artikel
70008/72460 - project nr. FH08-162-2009).- De werken worden gedeeltelijk gesubsidieerd door het
"Programme Prioritaire de Travaux" (PPT) van de "Fédération Wallonie-Bruxelles".- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2282950 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 19.085,00 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2019.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 495 van het College van 17/10/2019, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2282039 (R)

"Institut Diderot" - Kapucijnenstraat, 58 te 1000 Brussel.- Dossier nr. 19/3850.- Opdracht van werken
voor het in conformiteit stellen van het geheel van de elektrische installaties en het relighting LED (a).-
Afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" (b) gebonden aan die werken.
a) Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 19/3850 en desbetreffende aankondiging van opdracht.-
Uitgave geraamd op 671.833,46 EUR btw inbegrepen.- b) Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.-
Uitgave van 1.491,41 EUR alle belastingen inbegrepen.- Artikel 73508/72360 van de buitengewone
begroting 2019.- Project nr. FH08-16-2019.- Totale uitgave geraamd op 673.324,87 EUR btw inbegrepen
en alle belastingen inbegrepen.- Onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde overheden van een
begrotingswijziging van 410.000,00 EUR btw inbegrepen (volledig gecompenseerd door artikel
70008/72460 - project nr. FH08-162-2009).- De werken worden gedeeltelijk gesubsidieerd door het
"Programme Prioritaire de Travaux" (PPT) van de "Fédération Wallonie-Bruxelles".- Lening.

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

[125] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2287210 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. EL BAKRI, mevr. DHONT en dhr. BAUWENS,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie strekkende tot het doen naleven van het recht op veilig betogen zonder politiegeweld
tijdens vreedzame betogingen.

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

[126] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2287212 (R)
Interpellaties van mevr. NAGY en mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadsleden, en samengevoegde vragen
van mevr. OPOKU BOSOMPRA, dhr. WEYTSMAN, dhr. VANDEN BORRE en mevr. STOOPS,
Gemeenteraadsleden.
Interpellaties en vragen betreffende de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie van Extinction Rebellion op
zaterdag 12/10/2019, de tussenkomst van de politie en de verklaringen in de pers door leden van de
meerderheid.

-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[127] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2286177 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het beleid rond de sluiting van parken ten gevolge van weersomstandigheden.

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

- 2286813 (R)
Vragen van mevrn. MOUSSAOUI en DEBAETS, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende het plan voor het opnieuw op de huurmarkt brengen van 1000 Airbnb woningen in de
Stad.

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

- 2286822 (R)
Vragen van mevr. MOUSSAOUI, dhr. VANDEN BORRE en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende het verbod op alcoholgebruik in de voetgangerszone tussen 0u en 6u.

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

- 2287074 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken i.v.m. nieuwe procedures inzake de toewijzingen van de standjes op
de volgende editie van Winterpret.

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

- 2287229 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de problematiek van geautomatiseerde verbalisatie of "scan car" voor gemotoriseerde
personen met een handicap.

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

- 2287248 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evaluatie van het overheidsbeleid tot versterking van de netheid en de verfraaiing
van de buurten van de Stad.

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

- 2287245 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de transparantie i.v.m. de toekenning van toelagen door de Stad.

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

- 2287224 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken over een gewestelijk beheer van het Terkamerenbos.

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

- 2287276 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de wettelijke mogelijkheden voor de introductie van een bedelverbod.

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

- 2287241 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het aantal schoolplaatsen in het Nederlandstalig stedelijk onderwijs en de
demografische groei.

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