
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 30 januari 2023 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[35] Begroting & Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen -

fiscaal college - 2507770 (R)
Belastingreglementen 2023 tot 2026.- Belasting op discotheken, nachtclubs, discotheken en bars waar het
publiek danst.- Opheffing.
Belastingreglement op discotheken, nachtclubs, discotheken en bars waar het publiek danst, goedgekeurd
door de Gemeenteraad op 03/10/2022 voor de dienstjaren 2023 en 2026, op de datum van zijn
inwerkingtreding afschaffen.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2507547 (R)

COCOM toelage - Testcentrum en communicatiecampagne voor vaccinatie tussen 2020 en 2022.
Toekenning van de toelage door COCOM voor een totaal bedrag van 5.594.384,47 EUR zowel voor de
oprichting van een testcentrum als voor de ontwikkeling van communicatiecampagnes en veldacties met
betrekking tot vaccinatie en dit, om de aarzeling tegen vaccineren op het grondgebied van Brussel tussen
2020 en 2022 te bestrijden.- Bedrag toegekend aan de BME voor het algemeen beheer van het
testcentrum: 4.904.021,04 EUR.- Bedrag voor de uitbesteding van personeel administratieve kosten voor
testen en dokterskosten: 690.363,43 EUR.

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

[37] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2506807 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van tandheelkundige verbruiksgoederen voor het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/012645/LDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave over 24 maanden van 7.414,85 EUR inclusief 6% en 21% btw in vergelijking met de
raming van de opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht over 24 maanden op 87.414,85 EUR
inclusief btw komt.- Verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone begrotingen van
2023 tot 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begrotingen 2024 en 2025 door de Gemeenteraad en de goedkeuring van de begrotingen 2023 tot 2025
door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het
College tijdens de zitting van 26/01/2023 (beslissing nr. 314) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e
zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2506732 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslist met het doel de organisatie, gedurende 36 maanden, van
basis- en bijscholingsvormingen voor de leden van de brandbestrijdingsdienst - eerste
interventieploegleden van de verschillende gebouwen van de Stad (AFA/012808/NBZ).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012808/NBZ.- Uitgave van
100.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10602/12317 van de gewone begrotingen van 2023 tot 2026
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen 2024
tot 2026 door de Gemeenteraad en de goedkeuring van de begrotingen 2023 tot 2026 door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 101 van het College van 26/01/2023
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2503700 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als doel de organisatie, gedurende 12 maanden, van traiteur
recepties (AFA/012218/AMT).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 6.531,50 EUR 21% btw inbegrepen in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 76.531,50 EUR inclusief btw komt.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 95 van het College van 26/01/2023 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2502984 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst voor het ophalen, verwerken en recycleren, gedurende 48
maanden, van afval (CDA/012688/DDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 1.289.844,09 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 2.389.844,09 EUR inclusief btw komt.- Verschillende
artikels met economische codes 12406, 12412 en 12506 van de gewone begrotingen van 2023 tot 2027
(onder voorbehoud van de aanneming van de begroting van 2023 door de toezichthoudende overheid en
onder voorbehoud, voor wat betreft de begrotingen van 2024 tot 2027, van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[41] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2507364 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel het huren van verschillende reclameruimten in het Brussels
openbaar vervoer (MIVB) (AFA/012797/NBZ).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), iii),
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012797/NBZ.- Uitgave van
45.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 74108/12406 van de gewone begroting van 2023 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van de begroting 2023 ervan
door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 315 van het College van 26/01/2023
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2506290 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
milieuvriendelijke producten voor éénmalig gebruik (AFA/012620/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012620/CVB.- Uitgave van
168.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 12402 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 van de begrotingen 2023 en
2024 door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 312 van het College van
26/01/2023 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

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

[43] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2500080 (R)
Herziene kaderpartnerschapsovereenkomst van het Consortium "ULB" - HE2B - Stad Brussel (als
inrichtende macht van het HEFF) - HELdB in het kader van de co-organisatie van de initiële
lerarenopleidingen.
Herziene kaderpartnerschapsovereenkomst van het Consortium "ULB" - HE2B - Stad Brussel (als
inrichtende macht van het HEFF) - HELdB in het kader van de co-organisatie van de initiële
lerarenopleidingen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[44] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2508818 (R)

Nederlandstalig gesubsidieerd/onderwijzend personeel.- Verhoor in het kader van een preventieve
schorsing.- Delegatie.
De Stadssecretaris machtigen om personeelsleden van de Stad die ressorteren onder het Decreet
rechtspositie voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs van 27/03/1991, te horen in het kader
van beslissingen van de Gemeenteraad om deze personeelsleden preventief te schorsen.

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

[45] Stadsontwikkeling - Stadsvernieuwing -  - 2502448 (R)
Schoolcontract Drootbeek : projectoproep «Promotie modal shift».- Overeenkomst tussen de Stad Brussel
en de projectdrager.- Toekenning van de toelage.
Overeenkomst CAR/23/247 tussen de Stad Brussel en de vzw "Ride Your Future", laureaat van de
projectoproep «Promotie modal shift» van het Schoolcontract Drootbeek.- Toekenning aan de vzw "Ride
Your Future" een totale meerjarige toelage van 99.977,58 EUR, waarvan 19.399,05 EUR is opgenomen in
de gewone begroting van 2023.- Artikel 93022/33202.- Uitgave financieren door middel van een
gewestelijke subsidie.

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

[46] Secretaris - Externe communicatie & Burgerparticipatie - Gelijkheid van kansen - 2504909 (R)
Reglement van de projectoproep.
Nieuwe versie van het reglement voor de projectoproep voor Gelijke kansen.

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

[47] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509261 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de gevolgen van de laatste beroepen over de verliezen in verband met het afgebroken
NEO 2-project.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509373 (R)

Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de uitbreiding van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld en de opvang van slachtoffers
in het Nederlands.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509530 (R)

Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het project van dagelijkse markt op de Antwerpsepoort.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509454 (R)

Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de opvolging van het moratorium op het plan Good Move Vijfhoek.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509431 (R)

Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het wanbeheer en de imbroglio van de blokkade op het Heizelplateau.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509385 (R)

Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de opvolging van de aanleg van het voetgangers-fietspad L50 om het Bockstaelplein en
het Zennepark met elkaar te verbinden.

-----------------------------------------------------------------------
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[53] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509471 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de educatieve projecten van de politie in de scholen van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509483 (R)

Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de vraag van Vivaqua om de waterprijs met 14,5 procent te verhogen.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509504 (R)

Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de impact van de 50%-regel "Good Living".

-----------------------------------------------------------------------
[56] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509519 (R)

Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de renovatie van de voetpaden van de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509536 (R)

Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de heropening van "Fuse" en diens sluiting over twee jaar.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509577 (R)

Vraag van mevr. LOULAJI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de staat en de onveiligheid van sociale woningen in de Versailleswijk en van de
woningen van de Vastgoedregie in de Anneessenswijk.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509620 (R)

Vraag van mevr. LOULAJI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de zwerfkatte en de toestand van de verenigingen die zich daarmee bezighouden.

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