VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 19 oktober 2020 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Dossiers van dhr. Burgemeester
[102] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2368871 (R)
49275/OK/LC.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de Burgemeester.- Covid19.- Gemeenteraad
via videoconferentie.
De Politieverordening van de Burgemeester van 15/10/2020 tot verplichting van het houden van de
vergaderingen van de Gemeenteraad op afstand, via videoconferentie, bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------[103] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2367040 (R)
J.48.970/FO.- Werkingsreglement van het Kunstcomité voor het gebouw Brucity.
Het werkingsreglement van de Kunstcommissie voor de installatie van kunstwerken in het gebouw
Brucity goedkeuren.
----------------------------------------------------------------------[104] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2369168 (R)
Verordening van de Burgemeester tot verbod van de prostitutie.- Intrekking.
Intrekking van de beslissing nr. 72 van de Gemeenteraad dd. 05/10/2020 die de Politieverordening van de
Burgemeester dd. 28/09/2020 tot verbod van de prostitutie bekrachtigde.
----------------------------------------------------------------------[105] Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2368625 (R)
Premie voor de drankuitbatingen die moesten sluiten in het kader van noodmaatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Aannemen van het reglement met betrekking tot de toekenning van een premie voor de drankuitbatingen
die moesten sluiten door het Besluit van 07/10/2020 van de Minister President van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[106] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2361409 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst gedurende 12 maanden en in 2 percelen met het doel de
levering van fietsrekken (CDA/011560/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011560/LDR.- Uitgave over 12
maanden van 114.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 94.000,00 EUR voor perceel 1 en 20.000,00
EUR voor perceel 2.- Verscheidene artikels met economische codes 74152 en 74451 van de buitengewone
begrotingen van 2020 tot 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
aanneming van de begroting van 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 45 van het College van
15/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[107] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2367173 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011424.- Totale raming van 26.200,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 56 van het College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[108] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2366453 (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 : 011459, 011563, 011570 en 011584.- Totale raming
van 25.640,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 53 van het College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[109] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2363546 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een graafmachine op rupsen in nieuwe
staat voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/011603/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011603/LDR.- Uitgave van
90.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87805/74353 van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 48 van het College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[110] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2364575 (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 : 011491, 011495 en 011499.- Totale raming van
63.010,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 51 van het College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[111] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2364113 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen en in 2 percelen met het doel de levering van tractoren voor de cel
Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/011606/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011606/LDR.- Uitgave van
140.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 60.000,00 EUR voor perceel 1 en 80.000,00 EUR voor
perceel 2.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 50 van het College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[112] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2366702 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011493.- Totale raming van 25.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 54 van het College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[113] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2365938 (R)
Sport.- Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2020.- Bedrag : 12.740,00 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 12.740,00 EUR aan de vzw “De Brusselse
Organisatie voor Emancipatie van Jongeren” voor de aankoop van materiaal voor de Brussels Boxing
Academy (opblaasbare boksring, cargo bike en 10 bokszakken).- Artikel 76410/52252 van de
buitengewone begroting 2020.- 2) De overeenkomst aannemen tussen de Stad Brussel en deze vereniging,
die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.
-----------------------------------------------------------------------
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[114] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2363384 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van het dak en levering en installatie
van fotovoltaïsche panelen op de hogeschool Francisco-Ferrer-Paramedische (INEA), gelegen Van
Gehuchtenplein 4 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/149.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/149.- Uitgave van 435.681,00 EUR btw
inbegrepen en 967,18 EUR voor de verzekering (b).- Artikels 74108/63551 en 70008/63551 van de
buitengewone begroting van 2020.- Investeringsprojecten nrs. FH08-18-2019 en FH08-62-2015.- Lening :
artikels 74108/63551 en 70008/63551.
----------------------------------------------------------------------[115] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2363389 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp : renovatie, isolatie en landschapsinrichting van de
platte daken van de Adolphe Maxschool, Keizer Karelstraat 29-31 in 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr.
OPP/2020/148.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/148.- Uitgave van 471.979,48 EUR btw
inbegrepen en 1.047,76 EUR voor de verzekering (b).- Artikels 72208/72360 en 87966/72460 van de
buitengewone begroting van 2020.- Investeringsprojecten nrs. FH08-79-2015 en AEK06-1-2014.- Lening
: artikels 72208/72360 en 87966/72460.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[116] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2367088 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de uitvoering van participatieve verkeerstellingen via
burgerwetenschap.- Dossier nr. 0602/M005/2020.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Raamovereenkomst.- Consultatie van 3 ondernemers.- Uitgave van 168.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr.
BD06-12-2019.- Werf : 183520.- Onderhoud : 183521.- Lening : artikel 41006/96151.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 135 van het College van 15/10/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[117] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2365811 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing van decoratieve en identificerende paaltjes
voor bioafbreekbare grafurnen in de begraafplaatsen van Brussel en Laken.- Principe.- Dossier nr.
TV/2020/85/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/85/EV.- Uitgave van 75.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 87805/725/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsprojecten nrs. ZJ05-56-2019
(10.000,00 EUR), en in afwijking van I.P. BM05-509-2009 (50.000,00 EUR) en ZJ05-55-2019 (15.000,00
EUR)).- Werven nrs. 182462 en 182463.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 162 van het
College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[118] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2366219 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-075.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 20-0500-631 en 20-0500-632.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
4.019,16 EUR (incl. btw).- Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.Investeringsproject nr. BM05-302-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 163 van het College
van 15/10/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[119] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2362223 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de wegen van de begraafplaats te Haren inzaaien met
gras.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/84/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/84/EV.- Uitgave van 35.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 87805/725/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject nr. ZJ05-55-2019).Werf nr. 182142.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 158 van het College van 15/10/2020
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[120] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2367620 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-081.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-646.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.148,42 EUR (incl. btw).Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. BM05-3022009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 156 van het College van 15/10/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[121] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2361346 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing en het onderhoud van een
ventilatiesysteem voorzien van een CO-detectie voor de opslagplaats/parkeerzone van het departement
Wegeniswerken, gelegen Mellerystraat 48 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/146.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/146.- Uitgave van 60.000,00 EUR btw inbegrepen voor de
plaatsing.- Artikels 87605/724/60 (45.000,00 EUR) en 87605/723/60 (15.000,00 EUR) van de
buitengewone begroting 2020.- Investeringsprojecten nrs. KL05-470-2009 (45.000,00 EUR) en KL05-262014 (15.000,00 EUR).- Uitgave van 5.000,00 EUR btw inbegrepen voor het onderhoud gedurende 4
jaren.- Artikels 13615/125/06 en 13615/125/02 van de gewone begroting 2020 tot 2025, onder
voorbehoud van de aanneming van de begrotingen door de Gemeenteraadn en de goedkeuring ervan door
de toezichthoudende overheid.- Werf nr. 181826.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 157 van
het College van 15/10/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[122] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2367201 (R)
OO/AB/YB.- Overeenkomst YouthStart Belgium vzw.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van het Centrum Leren en Werken van het
Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck en de vzw YouthStart Belgium betreffende een training aan te
bieden aan de leerlingen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[123] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2367107 (R)
Overeenkomst tussen de Stad en de Federale Overheidsdienst (FOD) BOSA.- Collaboratief digitaal
platform.
De overeenkomst tussen de Stad en de Federale Overheidsdienst (FOD) BOSA (DG DT - Digitale
Democratie, Burgerinteracties & Toegankelijkheid) aannemen voor de implementatie van de dienst "mijn
mening", een digitaal platform voor interactie en digitale samenwerking.
----------------------------------------------------------------------[124] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2366088 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel : bescherming en reiniging van de muurschildering "Yasmina".
Plaatsen van een opdracht voor aanneming van werken, voor het beschermen en het reinigen gedurende 36
maanden van de striptekening «Yasmina», op basis van het bestek nr. CAR/20/FA/210.- Opdracht voor
aanneming van werken van beperkte waarde via aanvaarde factuur na raadpleging van 4 ondernemingen in
toepassing van het artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave van 3.845,08 EUR (btw inbegrepen).Artikel 93022/74951 van de buitengewone begroting 2020.- Kennisnemen van de beslissing nr. 181 van
het College van 15/10/2020, in toepassing van artikel 234 § 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[125] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2367195 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Besloten vennootschap "Shadow to Live" : 3.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 3.500,00 EUR aan de besloten vennootschap «Shadow to Live»
voor het concert van Henri PFR aan het atomium op 21 juli.- Artikel 56110/32101 van de gewone
begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Zian
[126] Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2365107 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg van een kunstgrasmat voor het voetbalveld
nr. 1 van het sportcentrum Korte Groenweg.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/109.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2020/109.- Uitgave van 335.372,68 EUR btw inbegrepen.- Artikel 76410/72260 van de
buitengewone begroting van 2020.- Werf : 182451.- Onderhoud : 182452.- Investeringsproject nr. BH103-2019.- Lening : artikel 76410/96151.
----------------------------------------------------------------------[127] Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2367367 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de ontwikkeling en vernieuwing van de 2 speelplaatsen
van de Tivoli Basisschool in 2 percelen : perceel 1 : Grond- en rioleringswerken en perceel 2 :
Installatiewerken van de buitenvoorzieningen.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/049.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2020/049.- Uitgave geraamd op 556.536,89 EUR btw inbegrepen voor perceel 1 en 145.149,98 BTW
inbegrepen voor perceel 2.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2020.Investeringsproject nr. FH08-125-2017 onder voorbehoud van budgetwijziging van 700.000,00 EUR
gecompenseerd voor 480.000,00 EUR door een toelage van FWB en 220.000,00 EUR van projet nr.
FH08-162-2009.- Lening : artikel 72208/96151.- Werf : 183525.- Onderhoud : 183526.
----------------------------------------------------------------------[128] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2364036 (R)
Bockstael Complex, Reper Vrevenstraat, 80 te 1020 Brussel.- Dossier nr. 20/3916.- Volledige renovatie
van de elektrische installatie (in conformiteit stellen, relighting LED - met als gevolg een vermindering
van het jaarlijks elektrisch verbruik van de verlichting geraamd op ± 50% - , brandalarm, enz.) en afsluiten
van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" gebonden aan die werken.
Overheidsopdracht voor werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 20/3916 en desbetreffende aankondiging van opdracht.Uitgave geraamd op 1.257.079,83 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.Uitgave van 2.920,17 EUR alle belastingen inbegrepen.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------

Interpellatie
[129] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2368729 (R)
Interpellatie van mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende de Covid-maatregelen sinds het begin van het schooljaar op het grondgebied van
de Stad Brussel (werknemers van de Stad, situatie in de rusthuizen en in de scholen).
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[130] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2368765 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken van het dossier van de restauratie van het orgel van de Sint Elisabethkerk van Haren.
----------------------------------------------------------------------[131] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2368846 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de disfuncties binnen de Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren.
----------------------------------------------------------------------[132] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2368961 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de regels die toegepast worden i.v.m. de toelating van evenementen en het gebruik van
culturele infrastructuren in coronatijden.
-----------------------------------------------------------------------
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[133] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2368957 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de netheidscampagne "Hier begint de zee!".
----------------------------------------------------------------------[134] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2369110 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de heraanleg van het eindpunt van de buslijn 80 ter hoogte van de aansluiting van de
Heerlijkheidsstraat op de Parochiestraat.
----------------------------------------------------------------------[135] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2369196 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de situatie van de werknemers van Bravvo en Covid (beheer van de situatie op de
werkvloer in geval van positieve test en preventiemaatregelen).
-----------------------------------------------------------------------
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