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Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[111] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2383743 (R)

Uitzonderlijke subsidie toegekend door het Gewest.- Financiering van een post voor de uitvoering van de
acties ter bestrijding van schoolverzuim (september 2020 tot juni 2022).- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitzonderlijke
subsidie  toegekend in het kader van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
22/10/2020 betreffende de financiering van een post voor de uitvoering van de acties ter bestrijding van
het schoolverzuim (september 2020 tot juni 2022).

-----------------------------------------------------------------------
[112] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2383852 (R)

Subsidie toegekend door het Gewest voor een bedrag van 512.228,00 EUR.- Financiering van
preventieprojecten tegen schoolverzuim in 2021.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel betreffende de toekenning
van een subsidie aan de Stad in het kader van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
03/12/2020 voor een bedrag van 512.228,00 EUR, voor de financiering van preventieprojecten tegen
schoolverzuim in 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2377903 (R)

SB 2017-2020 : overeenkomst 2019-06/2021 tussen de Stad en "Mission Locale pour l’Emploi" van de
Stad Brussel - project 3.3 "Tentoonstelling van vaardigheden".
Gelet op de goedkeuring van de 2e programmawijziging SB 2017-2020, op 26/08/2020, aannemen van de
overeenkomst 2019-06/2021 tussen de Stad en vzw "Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville"
voor het project 3.3 "Tentoonstelling van vaardigheden" betreffende de overdracht van een subsidie van
453.565,00 EUR toegekend in het kader van het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid 2017-2020.- Deze
overeenkomst vervangt deze die aangenomen werd door de Gemeenteraad in zitting van 07/10/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2378839 (R)

SB 2017-2020 : overeenkomst 2020-06/2021 tussen de Stad en BAPA BXL : project 3.6 "Socio-
professionele integratie en inburgering van nieuwkomers".
Gelet op de goedkeuring van de 2e programmawijziging SB 2017-2020, goedgekeurd, op 26/08/2020,
aannemen van de overeenkomst 2020-06/2021 tussen de Stad en vzw BAPA BXL voor het project 3.6
"Socio-professionele integratie en inburgering van nieuwkomers" betreffende de overdracht van een
subsidie van 625.723,00 EUR toegekend in het kader van het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid 2017-
2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[115] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2378935 (R)
SB 2017-2020 : overeenkomst 2018-06/2021 tussen de Stad en OCMW Brussel : project 3.2
"Socioprofessionele inschakeling in samenhang met de huisvesting".
Gelet op de goedkeuring van de 2e programmawijziging SB 2017-2020, op 26/08/2020, aannemen van de
overeenkomst 2018-06/2021 tussen de Stad en OCMW Brussel voor het project 3.2 "Socioprofessionele
inschakeling in samenhang met de huisvesting" betreffende de overdracht van een subsidie van
1.781.782,01 EUR toegekend in het kader van het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid 2017-2020.- Deze
overeenkomst vervangt deze die aangenomen werd door de Gemeenteraad in zitting van 07/10/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2378732 (R)

SB 2017-2020 : overeenkomst 12/2017-2020 tussen de Stad en de vzw New Samusocial : project 3.1
“‘Maraudes’ - Mobiele hulpteams”.
Gelet op de goedkeuring van de 2e programmawijziging SB 2017-2020, op 26/08/2020, aannemen van de
overeenkomst 12/2017-2020 tussen de Stad en vzw New Samusocial voor het project 3.1 "Maraudes -
Mobiele hulpteams" betreffende de overdracht van een subsidie van 97.718,15 EUR toegekend in het
kader van het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid 2017-2020.- Deze overeenkomst vervangt deze die
aangenomen werd door de Gemeenteraad in zitting van 07/10/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2385033 (R)

48966/LC/OK.- Onlusten dd. 07/06/2020.- Schadevergoeding van de handelaars.
Onder voorbehoud van de aanneming door de Gemeenteraad en van de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Stad, het principe van de uitgave van 50.000,00
EUR goedkeuren, op artikel 10401/32248 van de gewone begroting voor 2021, ter vergoeding van de
handelaars die schade hebben geleden als gevolg van de onlusten van 07/06/2020, na eventuele
tussenkomst door een andere tussenkomende instantie dan de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2385271 (R)

Conventie tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.- Toelage van 650.000,00 EUR.-
Gebouw Technomeiser gelegen te Schaarbeek.
De conventie aannemen die de voorwaarden bepaalt voor het verstrekken, door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, van een toelage van 650.000,00 EUR om bij te dragen aan de werkingskosten
(onder meer bewakings- en veiligheidskosten) van de Stad Brussel voor het gebouw Technomeiser,
gelegen te Schaarbeek voor de periode van 01/01/2021 tot 31/12/2021.

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

[119] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2377893 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen, gedurende 12 maanden, met het doel
de levering van verbruiksgoederen voor digitale afdruk voor verschillende scholen van het departement
Openbaar Onderwijs (CDA/011442/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011442/DCH.- Uitgave over maanden
van 70.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 25.000,00 EUR voor het perceel 1, 30.000,00 EUR pour
voor het perceel 2 en 15.000,00 EUR voor het perceel 3.- Artikel 74108/12402 en 73508/12402 van de
gewone begrotingen van 2021 en 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en
de goedkeuring van deze begrotingen door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).-
Kennisnemen van beslissing nr. 52 van het College van 21/01/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2379204 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 8 percelen met het doel de levering, de montage,
plaatsing en aansluiting, gedurende 12 maanden, van duurzaam meubilair voor het nieuwe
Administratieve Centrum van de Stad Brussel (CDA/011737/LDR).- Principe.
Mededingingsprocedure met onderhandeling overeenkomstig artikel 38, § 1, 1°, c) van de wet van
17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Selectieleidraad en bestek CDA/011737/LDR.- Uitgave over 12
maanden van 8.260.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 2.500.000,00 EUR voor perceel 1
(Werkplekken), 1.810.000,00 EUR voor perceel 2 (Zitten), 330.000,00 EUR voor perceel 3 (Kasten),
270.000,00 EUR voor perceel 4 (Vergaderingen), 40.000,00 EUR voor perceel 5 (Cafetaria, restaurant en
koffiehoeken), 910.000,00 EUR voor perceel 6 (Team- en projectruimtes), 2.100.000,00 EUR voor
perceel 7 (Microarchitectuur) en 300.000,00 EUR voor perceel 8 (Mobiele elementen en accessoires).-
Artikel 13766/74151 van de buitengewone begroting van 2022 tot 2023 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en hun
goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[121] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2384807 (R)
Sport 2021.- Werkingstoelagen aan 2 clubs waarmee een overeenkomst werd afgesloten voor 3
opeenvolgende seizoenen.- Totaal bedrag : 300.000,00 EUR.- Uitbetaling in maandelijkse schijven in
afwachting van de goedkeuring van de begroting.
In afwachting van de stemming van de begroting 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid, en overeenkomstig de uitbetalingsmodaliteiten van de jaarlijkse
subsidie vastgelegd in de subsidieovereenkomsten, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 18/11/2019,
met volgende verenigingen afgesloten voor 3 opeenvolgende seizoenen, maandelijks een bedrag
toekennen dat overeenstemt met 1/10 van de jaarlijkse subsidie aan :
1) vzw "Brussels Basketball" : 200.000,00 EUR/10 = 20.000,00 EUR/per maand op artikel 76410/33202;
2) vzw "Royal AERA Excelsior de Bruxelles" : 100.000,00 EUR/10 = 10.000,00 EUR/per maand op
artikel 76410/33202;
Aanpassingen zullen gebeuren, indien nodig, na de aanneming van de begroting 2021 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid.

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

[122] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2384985 (R)
Wijkraad Haren.- Benoeming van de leden van de Wijkraad.
1) De volgende 11 burger-kandidaten worden benoemd tot lid van de Wijkraad van Haren :
1. Dhr. Blakaj Bekim ;
2. Mevr. Mpolo Anny Anita ;
3. Dhr. Diafas Jean ;
4. Dhr. Louise Jean-Alexandre ;
5. Dhr. Benkahla Abdelkader ;
6. Mevr. Koumar Shaurnally ;
7. Dhr. Debruyne Marc ;
8. Mevr. Vandenbroeck Nadine ;
9. Dhr. Aydemir Dursun ;
10.Mevr. Karaca Zehra ;
11.Mevr. Mediouni Mounia.
2) Na analyse van de ontvangen aanvragen worden de volgende 6 verenigingen benoemd tot lid van de
Wijkraad van Haren :
1. vzw Comité van Haren + ; gelegen te Verdunstraat 230, 1130 Haren,
2. Gemeenschapscentrum De Linde ; gelegen te Kortenbachstraat 7, 1130 Haren,
3. Comité van Haren ; gelegen te Ganzenweidestraat 192, 1130 Haren,
4. Solidharen ; gelegen te Ganzenweidestraat 114, 1130 Haren,
5. De Ark te Brussel vzw; gelegen te Verdunstraat 521, 1130 Haren,
6. Buurthuis Haren ; gelegen te Kortenbachstraat 11, 1130 Haren,

-----------------------------------------------------------------------
[123] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2385238 (R)

Wijkraad Noord-Oost.- Benoeming van de leden van de Wijkraad.
1) De volgende burger-kandidaten worden benoemd tot lid van de Wijkraad van Noord-Oost :
1. Dhr. Mikiciuk Andrzej;
2. Mevr. Kyrychenko-Cook Svitlana;
3. Dhr. Keppers Michel;
4. Mevr. Picard Sophie;
5. Dhr. Verheugen Gert Ann Jo;
6. Dhr. Qarnouf Youssef;
7. Mevr. Nistor Maria;
8. Dhr. Verhaegen Tim;
9. Mevr. Wood Joséphine;
10. Mevr. Delfosse Jamy;
11. Dhr. Mertens Charles;
2) Na analyse van de ontvangen aanvragen worden de volgende 6 verenigingen benoemd tot lid van de
Wijkraad van Noord-Oost :
1. "Luther bewonerscomité", gelegen Lutherstraat 24, 1000 Brussel;
2. "L’association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet (ACCJM)", gelegen Archimedesstraat 14,
1000 Brussel;
3. "Autour de Marguerite", gelegen Jennevalstraat 14, 1000 Brussel;
4. "European Union Cycling Group (EUCG)", gelegen Grevelingenstraat 24, 1000 Brussel;
5. "Groupement d'animation du quartier Européen de la Ville de Bruxelles (GAQ)", gelegen Keizer
Karelstraat 130, 1000 Brussel;
6. "Buurthuis Noord-Oost", gelegen Van Campenhoutstraat 16, 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[124] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2380162 (R)

Actieplan "Handicap, Inclusie en Universele Toegankelijkheid 2020-2022".
De nieuwe versie van het actieplan "Handicap, Inclusie en Universele Toegankelijkheid" voor de periode
2020-2022 goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Stedenbouw - Plan - Planning - 2376125 (R)

Planning en Ontwikkeling.- Tijdelijke bezetting.- De Ligne 2-8.- Projectoproep.
1) Principe van de lancering van een projectoproep om een tijdelijke beheerder aan te duiden voor het
gebouw gelegen De Lignestraat 2-8.- 2) De administratieve en technische voorwaarden met betrekking tot
deze projectoproep aannemen.- 3) Bijdragen aan de ontwikkeling van het project voor een bedrag van
213.000,00 EUR onder de vorm van een subsidie toegekend aan de geselecteerde beheerder voor
investeringskosten voor de uitvoering van beveiligings- en andere noodzakelijke werken.- Artikel
93600/52252 van de buitengewone begroting 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en van de aannemening van de begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door
de toezichthoudende overheid).- 4) Bijdragen aan de ontwikkeling van het project met een budget van
60.000,00 EUR per jaar van gebruik in 2021 en 2022 onder de vorm van een subsidie toegekend aan de
geselecteerde beheerder voor werkingskosten (exploitatie en personeel).- Artikel 93006/33202 van de
gewone begrotingen van 2021 en 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten,
van de aanneming van de begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- 5) Financiering van de uitgave door een lening (213.000,00 EUR), thesaurie
(30.000,00 EUR) en een opbrengst (huur) van 30.000,00 EUR op de gewone begroting in 2021 en van
60.000,00 EUR op de gewone begroting van 2022.

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

[126] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2385517 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. BUGGENHOUT en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende de oppositie tegen het project van kilometerheffing van de Brusselse
Regering.

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

- 2386117 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. Mohamed OURIAGHLI, mevr. Soetkin HOESSEN, en mevr.
Marie NAGY, Gemeenteraadsleden, in naam van de fracties PS, ECOLO-GROEN en DéFI.
Voorstel van motie betreffende de kilometerheffing - ontwerp van ordonnantie van de Brusselse Regering
om een intelligente kilometerheffing in te voeren (Smart Move).

-----------------------------------------------------------------------
Interpellatie

[128] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2385523 (R)
Interpellatie van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende de voortdurende situatie van vuilheid in Laken en de dringende maatregelen die
moeten worden genomen.

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

[129] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2385811 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het recht op filmen van politieagenten in functie.

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

- 2385807 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het recht op dragen van levensbeschouwelijke en religieuze symbolen in hogescholen
van de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[131] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2385820 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het overlijden van een persoon in een politiebureel, na arrestatie op dinsdag
19/01/2021.

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

- 2385795 (R)
Vragen van mevr. DEBAETS en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende het initiatief van de "BXL-cadeaubon" om de lokale handelaars te ondersteunen.

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

- 2385927 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het project Lebeau aan de Zavel.

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

- 2385857 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken i.v.m. de maatregelen om het coronavirus in te dijken.

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

- 2385852 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de beschermingprocedure van het Atomium.

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

- 2385870 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aankondiging van een verdere verhoging van het budget voor het renovatieproject
van de Beurs.

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

- 2385877 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het project Luchtschip in Haren na de weigering van het Stedenbouwkundig College.

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

- 2385905 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de vertragingen bij de benoeming van nieuwe vertegenwoordigers in de algemene
vergadering en de raad van bestuur van de vzw Bravvo.

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

- 2385957 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evaluatie van de ondersteunende maatregelen aan Brusselse inwoners voor de
verschillende initiatieven voor vergroening (moestuinen, tuintjes, aanplantingen, stadslandbouw,...) .

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