VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 27 juni 2022 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2464769 (R)
Rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2021 en eindrekening van Stadsontvanger.
Voorlopige vastlegging van de rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2021 :
- verslag over de jaarlijkse rekening;
- rekening per economische groep;
- rekening per functie;
- algemene boekhouding (balans/resultatenrekening/balans der algemene rekening/bijlage);
- begrotingsrekening;
- samenvattingen;
- begrotingswijzigingen : feuilleton nr. 99/2021;
- inventaris van eindrekening.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2270897 (R)
Proces-verbaal van nazicht van het kasgeld van de Stadsontvanger opgesteld op 31/12/2021.
Akte nemen van het proces-verbaal van nazicht van het kasgeld van de Stadsontvanger opgesteld op
31/12/2021, in toepassing van het artikel 131 § 1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2467771 (R)
Dienstjaar 2022 - Begroting.- Voorlopige twaalfden (III).
Opening van drie voorlopige twaalfden voor de periode van 01/07/2022 tot en met 30/09/2022 in
toepassing van artikel 14 van het Koninklijk Besluit van 02/08/1990.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2469255 (R)
GAS.- 47.920/G.- Overeenkomst inzake datacommunicatie met de DIV.
Overeenkomst inzake datacommunicatie met de DIV (Directoraat-generaal Wegvervoer en
Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer).
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2467785
(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Rekening 2021.
De rekening 2021 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
19/05/2022) goedkeuren.
-----------------------------------------------------------------------
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[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2468133
(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021, in evenwicht.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2470086
(R)
Sint-Katelijnekerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 174.841,03 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2460650
(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting 2022 en van de bijkomende dotatie van 14.554,83 EUR aangewend op artikel
79001/435/01 van de gewone begroting van het dienstjaar 2022, onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten, de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2470079
(R)
Sint-Elisabethkerk te Haren.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 49.565,01 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2470590
(R)
Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 15.574,66 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2467840
(R)
Administratief toezicht op de Berg van barmhartigheid.- Jaarlijks verslag 2021.
Het jaarlijks verslag 2021 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
19/05/2022) goedkeuren.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2468034
(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Wijzigingen aan de begroting van 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2021.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2468186
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 11.516,23 EUR.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2469734 (R)
Vzw "i-CITY".- Addendum aan de overeenkomst.
Addendum aan de overeenkomst aangaande het thesaurievoorschot van 3.700.000,00 EUR door de Stad
Brussel voor een periode van één jaar aan de vzw "i-CITY".
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2468894 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering, gedurende 12 maanden, van middelen om de
verspreiding van duiven te bestrijden (CDA/011956/MGG).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.
Bijkomende uitgave van 12.995,85 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 112.995,85 EUR inclusief btw komt.- Artikel
87506/12406 van de gewone begrotingen van 2022 en 2023 (onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en, wat de begroting van 2023 betreft, onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begroting door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de
bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 16/06/2022 (beslissing nr. 175)
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2469875 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van 2 vuilniswagens met CNG-motor en de
overname van 2 afgeschreven vuilniswagens (CDA/012353/PAD).- Wijzigingen aan het bestek.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Wijzigingen aan het door de Gemeenteraad op 28/03/2022 aangenomen bestek nr. CDA/012353/PAD :
artikelen 58 (verbintenistermijn), 69 (gronden voor facultatieve uitsluiting) en 70 (corrigerende
maatregelen).
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2453082 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering, gedurende 48
maanden, van brandstoffen, elektriciteit en waterige ureumoplossing voor voertuigen
(CDA/012317/DCH).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012317/DCH.- Uitgave van 9.575.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 2.075.000,00
EUR voor perceel 1 (brandstof in bulk, benzine 95 RON E10), 6.150.000,00 EUR voor perceel 2
(brandstof in bulk, diesel), 500.000,00 EUR voor perceel 3 (brandstof via tankkaarten (benzine 95 RON
E10, diesel, elektriciteit)), 800.000,00 EUR voor perceel 4 (CNG via tankkaarten) en 50.000,00 EUR voor
perceel 5 (waterige ureumoplossing).- Artikel 13605/12703 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2026
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en,
wat de begrotingen van 2023 tot 2026 betreft, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2467208 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het onderhoud, tot 31/10/2023,
van de groene ruimten van de Stad Brussel (CDA/012405/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012405/MGG.- Uitgave tot
31/10/2023 van 110.000,00 EUR inclusief 21% btw of 165.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1
maal verlengbaar is met 12 maanden.- Artikels 70008/12506, 76110/12406 en 77010/12406 van de
gewone begrotingen van 2022 en 2023 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2022
door de toezichthoudende overheid en, wat de begroting van 2023 betreft, onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 489 van het
College van 16/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2467366 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van artistieke
verbruiksgoederen voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/012481/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, §1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012481/DSP.- Uitgave van 98.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikels 73408/12402 (26.000,00 EUR), 73508/12402 (24.000,00 EUR),
74108/12402 (46.000,00 EUR) en 75108/12402 (2.000,00 EUR) van de gewone begroting van 2022
(onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van
beslissing nr. 490 van het College van 16/06/2022 overeenkomstig artikel 234, §3, 1e lid, 2e zin van de
nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[20]

[21]

[22]

[23]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2470394 (R)
Sport.- Feitelijke vereniging "F.C Deaf Brussels".- Specifieke toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging
"F.C Deaf Brussels" voor de organisatie van de internationale Futsal-wedstrijd (Europese beker in het
Sportcentrum van Laken). - Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2438556 (R)
Vzw "Royal IV Brussels".- Overeenkomst van terbeschikkingstelling van lokalen.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw "Royal IV Brussels" tot vaststelling van de rechten en
verplichtingen inzake de terbeschikkingstelling van de lokalen en sportinfrastructuur van het
Sportcomplex Zuidpaleis aan de vzw.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2468341 (R)
Sports.- Werkingstoelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 30.450,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 30.450,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 300,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Haren Sport Plus";
2) 2.200,00 EUR aan de vzw "Impulsion Dance";
3) 3.700,00 EUR aan de vzw "Judo Club Budo Bruxelles";
4) 700,00 EUR aan de vzw "Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint Sebastiaan Neder-Over-Heembeek";
5) 3.800,00 EUR aan de vzw "Kwan";
6) 1.200,00 EUR aan de vzw "La Plébéienne de Laeken";
7) 900,00 EUR aan de vzw "Gymnastique Laeken Christ-Roi";
8) 1.500,00 EUR aan de vzw "Les Amis de Benjamin";
9) 1.000,00 EUR aan de vzw "Amis de la Nature section de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haeren";
10) 1.200,00 EUR aan de vzw "Les Gazelles de Bruxelles";
11) 1.100,00 EUR aan de vzw "NEK-IN";
12) 1.800,00 EUR aan de vzw "Royal Sport Nautique de Bruxelles";
13) 1.500,00 EUR aan de vzw "Spotlight";
14) 4.400,00 EUR aan de vzw "Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels";
15) 1.500,00 EUR aan de vzw "The Dancing Society";
16) 2.300,00 EUR aan de vzw "Vision Solidaire";
17) 1.000,00 EUR aan de vzw "Volpe Brussels Boxing Club";
18) 350,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Wandelclub Haren".
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2468562 (R)
Sports.- Werkingstoelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 34.150,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 34.150,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 3.600,00 EUR aan de vzw "A.M.A. Jeunesse Gym";
2) 2.700,00 EUR aan de vzw "AR-ONE";
3) 800,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Biljartclub NOH";
4) 3.100,00 EUR aan de vzw "Brussel Aquatic Synchro Swimming";
5) 2.200,00 EUR aan de vzw "Brussels Big Brackets";
6) 2.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Brussels Dojo Karaté";
7) 1.500,00 EUR aan de vzw "Brussels Young Wrestling Style";
8) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Club Bruxelles City Taekwondo";
9) 500,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Royal Yacht Club";
10) 2.400,00 EUR aan de vzw "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles";
11) 500,00 EUR aan de vzw "Club n°1";
12) 2.100,00 EUR aan de vzw "Egality Sport & Cultururl";
13) 700,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Folle Cadence";
14) 1.100,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Freestyle O";
15) 600,00 EUR aan de vzw "Friend's Gym Bruxelles";
16) 1.500,00 EUR aan de vzw "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien";
17) 5.400,00 EUR aan de vzw "Gym Sana";
18) 2.800,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Gym Tonic - Body Cardio";
19) 400,00 EUR aan de vzw "Gyn Tonic";
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------
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[24]

[25]

[26]

[27]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2468329 (R)
Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 149.800,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 149.800,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 3.100,00 EUR aan de vzw "12 Stars Cricket Club";
2) 22.800,00 EUR aan de vzw "Anneessens 25 ";
3) 35.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportif Brussels City";
4) 1.100,00 EUR aan de vzw "Association de la Jeunesse VLM";
5) 8.700,00 EUR aan de vzw "Basket Club "L'Eclair de Bruxelles" (BC Eclair);
6) 2.100,00 EUR aan de vzw "Brussels Gay Sport (B.G.S)";
7) 20.000,00 EUR aan de vzw "Black Star Football Club";
8) 1.900,00 EUR aan de vzw "Brussels "Top Team 1000";
9) 7.700,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude";
10) 2.600,00 EUR aan de vzw "Cercle Postscolaire 23";
11) 14.800,00 EUR aan de vzw "F.C. Suryoyés Bruxellois";
12) 6.800,00 EUR aan de vzw "Femina Sports Brussels";
13) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Five Lions";
14) 700,00 EUR aan de vzw "The Friends of Brussels";
15) 1.000,00 EUR aan de vzw "Great Garlic";
16) 11.500,00 EUR aan de vzw "Koninklijke Sporting F.C. Haren";
17) 1.900,00 EUR aan de vzw "Renaissance Bruxelloise";
18) 1.500,00 EUR aan de vzw "Sporta Evere Volley";
19) 4.600,00 EUR aan de vzw "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles";
20) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "V.C KWB - NOH".
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2468265 (R)
Sport.- Vzw "Sporting Bruxelles F.C".- Werkingstoelage : 45.000,00 EUR.
1) Toekenning van een werkingstoelage van 45.000,00 EUR aan de vzw "Sporting Bruxelles F.C".Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.- 2) Overeenkomst die de partnerschapsmodaliteiten
tussen de Stad Brussel en de vzw "Sporting Bruxelles FC" bepaalt.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2466582 (R)
Vzw "Début des Haricots".- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 25.000,00 EUR aan de vzw "Début des Haricots" voor de verbetering van
de opvang van het Brusselse publiek in de Urban Farm.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting
van 2021.- Thesaurie.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2469293 (R)
Vzw "Modelwijk".- Subsidie Klimaat 2022 : 450,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 450,00 EUR aan de vzw "Modelwijk" voor de organisatie van de open
dag van hun gezamenlijke pottenbakkerij.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.- Thesaurie.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[28]

Personeel - Human ressources - - 2470498 (R)
SOC - Beëindiging van het prestatiekader gesloten tussen de Stad Brussel en de vzw "De Brusselse
Keukens" betreffende de uitbating van het personeelsrestaurant van het administratief centrum en de
levering van maaltijden aan de buitendiensten van de Stad.
Beëindigen van het prestatiekader, gesloten tussen de Stad Brussel en de vzw "De Brusselse Keukens",
betreffende de uitbating van het personeelsrestaurant van het administratief centrum en de levering van
maaltijden aan de buitendiensten van de Stad.- De einddatum is 21/07/2022.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[29]

Organisatie - Methoden - Methoden - 2470178 (R)
BRUCITY.- Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe aankopen inzake informatica in 2022.
1) Principe om de vzw i-CITY te belasten met het verwezenlijken van overheidsopdrachten, met respect
voor de reglementering van overheidsopdrachten, in toepassing van de beheersovereenkomst geldende van
01/01/2020 tot 31/12/2025, aangenomen door de Gemeenteraad van 25/05/2020 waarin de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de uitvoering van de door de Stad aan i-CITY
toevertrouwde opdrachten en taken worden vastgesteld.
2) Principe dat de niet vervallen overheidsopdrachten afgesloten door de vzw GIAL/i-CITY tijdens de
voorgaande dienstjaren tot 2022 behouden blijven.
3) Principe dat de door de vzw i-CITY af te sluiten overheidsopdrachten tijdens het dienstjaar 2022
behouden worden voor de volgende jaren (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten
op de buitengewone begroting van de desbetreffende jaren, de aanneming ervan door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid van de begrotingen en begrotingswijzigingen).
4) Principe dat de kennisgeving aan het College van de door de vzw i-CITY toegekende opdrachten zal
gebeuren op het ogenblik van de budgettaire aanwendingen.
5) Principe van het project "I02 - Interne netwerken (Switch, WIFI, WAN, ...)".- Uitgave geraamd op
2.100.000,00 EUR btw inbegrepen (waarvan 1.400.000,00 EUR is gereserveerd via farde 2430424).Artikel 10433/72460 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-3-2022.
6) Principe van het project "I03 - GSM Indoor (excl. bekabeling)".- Uitgave geraamd op 335.000,00 EUR
btw inbegrepen (waarvan 288.101,00 EUR is gereserveerd via farde 2441135).- Artikel 10433/72460 van
de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-7-2022.
7) Principe van het project "M02 - Installatie, aansluiting en configuratie ter plaatse".- Uitgave geraamd
op 130.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10433/72460 van de buitengewone begroting 2022.Investeringsproject nr. PC33-2-2022.
8) Principe van het project "B01 - Uitrusting van de vergaderzalen".- Uitgave geraamd op 2.070.000,00
EUR btw inbegrepen (waarvan 1.616.365,95 EUR is gereserveerd via farde 2449809).- Artikel
10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-14-2022.
9) Principe van het project "B02 - Standaard Back Office IT uitrusting".- Uitgave geraamd op
1.500.000,00 EUR btw inbegrepen (waarvan 522.135,57 EUR is gereserveerd via de fardes 2461079 en
2461231).- Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-142022.
10) Principe van het project "F01 - IT Standard Front office uitrusting".- Uitgave geraamd op 240.000,00
EUR btw inbegrepen (waarvan 192.592,29 EUR is gereserveerd via de fardes 2452576 en 2461231).Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-14-2022.
11) Principe van het project "F05 - Biometrisch pack".- Uitgave geraamd op 150.000,00 EUR btw
inbegrepen (het totaalbedrag is gereserveerd via farde 2452837).- Artikel 10433/74253 van de
buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-15-2022.
12) Principe van het project "F02 - Afhaalautomaten (cash)".- Uitgave geraamd op 10.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-162022.
13) Principe van het project "F02b - Bancontact-terminals".- Uitgave geraamd op 50.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-162022.
14) Principe van het project "F03 - Ticketing terminals + oplossing voor wachtrijbeheer, afspraken en
loketten".- Uitgave geraamd op 280.000,00 EUR btw inbegrepen (waarvan 276.624,73 EUR is
gereserveerd via farde 2455953).- Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.Investeringsproject nr. PC33-16-2022.
15) Principe van het project "F04 – Digitale publieke ruimtes Self-Service Kiosken".- Uitgave geraamd op
300.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.Investeringsproject nr. PC33-16-2022.
16) Principe van het project "B05 - Scanapparatuur".- Uitgave geraamd op 322.000,00 EUR btw
inbegrepen (waarvan 8.433,45 EUR is gereserveerd via farde 2455960).- Artikel 10433/74253 van de
buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-18-2022.
17) Principe van het project "C01 - Gemeenteraadszaal (excl. WallOnMedia)".- Uitgave geraamd op
678.000,00 EUR btw inbegrepen (waarvan 356.348,63 EUR is gereserveerd via farde 2455940).- Artikel
10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-17-2022.
18) Principe van het project "F10 - Bezoekersbeheer".- Uitgave geraamd op 21.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-202022.
19) Principe van het project "S04 - prikklok".- Uitgave geraamd op 30.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 10433/74253 van de buitengewone begroting 2022.- Investeringsproject nr. PC33-19-2022.
20) Principe van het project "S11 - Ondersteuning toegangscontrole".- Uitgave geraamd op 20.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 10433/74760 van de buitengewone begroting van 2022.Investeringsproject nr. PC33-27-2022.
21) De uitgaven worden gefinancierd door beroep te doen op een lening.
-----------------------------------------------------------------------
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[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

Organisatie - Methoden - Methoden - 2470376 (R)
Vergoeding voor niet-winnende finalisten van de Smart City projectoproep 2022.
Vergoedingen onder de vorm van subsidies van 300,00 EUR aan de niet-winnende finalisten van de Smart
City projectoproep 2021-2022 :
- ref : 5SC006_FR - nv Jeasy - 300,00 EUR;
- ref : 5SC012_FR - vzw "Fédération des Récupérathèques" - 300,00 EUR;
- ref : 5SC016_FR - bvba Merciki - 300,00 EUR;
- ref : 5SC017_FR - vzw "Trois Plumes" - 300,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2469999 (R)
Cvba "Centre d'Entreprises Dansaert".- Toelage : 100.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 100.000,00 EUR aan de cvba "Centre d'Entreprises Dansaert" voor de
werking van het Loket voor Lokale Economie van de Stad.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2022.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2469924 (R)
Vzw "Gemeenschapscentrum Nohva".- Toelage 2022 : 5.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 5.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum Nohva", voor de
organisatie van Dolle Dorpsdagen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2457850 (R)
Vzw "Schuman Square Comité".- Toelage 2022 : 15.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw "Schuman Square Comité" voor de
organisatie van het broodfeest en het eerbetoon aan Robert Schuman.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2457856 (R)
Vzw "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet".- Toelage 2022 : 18.000,00 EUR.
Verlening van een subsidie van 18.000,00 EUR aan de vzw "Association des Commerçants du Carrefour
Jean Monnet" voor de organisatie van de zichtbaarheid van de vzw en voor de evenement "Il est temps de
rêver" in 2022.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2465740 (R)
Vzw "L'association des commerçants des casernes".- Toelage 2022 : 9.440,00 EUR.
Verlening van een subsidie van 9.440,00 EUR aan vzw "L'association des commerçants des casernes"
voor de organisatie van verfraaiing, zichtbaarheid en animatie van de commerciële site van het vroegere
"La Cour" met zijn 12 winkels, galeries en brasserie.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022
onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2465737 (R)
Vzw "Wicked Pigeon".- Toelage 2022 : 30.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 30.000,00 EUR aan de vzw "Wicked Pigeon" voor de organisatie van
"Festival Live aux Blé".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------
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[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2465742 (R)
Vzw "Unie van Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek-Center".- Toelage 2022 : 21.500,00 EUR.
Verlening van een subsidie van 21.500,00 EUR aan de vzw "Unie van Handelaars en Zelfstandigen van
Heembeek-Center", voor de organisatie van en braderij en overlichtingen van de straat eind jaar 2022.Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2457853 (R)
Feitelijke vereniging "Autour de Margueritte".- Toelage 2022 : 500,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 500,00 EUR aan mevr. Danielle BEELDENS, vertegenwoordigster van
de feitelijke vereniging "Autour de Margueritte", voor de organisatie van een straatfeest op de 14 mei
2022.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2469672 (R)
Vzw "Association de commerçants - Dieudonné Lefèvre - Handelaarsvereniging".- Toelage 2022 :
9.750,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 9.750,00 EUR aan vzw "Association de commerçants - Dieudonné
Lefèvre - Handelaarsvereniging", voor de organisatie van "Brussels Artisan Market".- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door
de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2465734 (R)
Vzw "MABRU".- Toelage 2022 : 10.000,00 EUR.
Verlening van een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw "MABRU" voor de organisatie van
evenementen en/of verlichtingen in 2022.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2465746 (R)
Vzw "De Gezellen van Sint-Laurentius".- Toelage 2022 : 3.000,00 EUR.
Toekennign van een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "De Gezellen van Sint-Laurentius" voor de
organisatie van de Meyboom 2022.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2469871 (R)
Vzw "Kunstberg".- Toelage 2022 : 10.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw "Kunstberg", voor de organisatie van de
"Festival Panorame".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2470015 (R)
Vzw "The Belgian Pride".- Toelage 2022 : 5.000,00 EUR.
Verlening van een subsidie van 5.000,00 EUR aan de vzw "The Belgian Pride" voor de organisatie van
"The Belgian Pride".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------
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[44]

[45]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2469964 (R)
Vzw "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles, dit Quartier nord-est".- Toelage
2022 : 5.000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR aan de vzw "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de
Bruxelles, dit Quartier nord-est", voor de organisatie van een wijkfeest en rommelmarkt van 18/09/2022,
"WinterPop" en "Inforwijk".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2457862 (R)
Vzw "Vereniging der Handelaars en Eigenaars van de Houba de Strooperlaan en Omgeving".- Toelage
2022: 7.500,00 EUR.
Verlening van een subsidie van 7.500,00 EUR aan de vzw "Vereniging der Handelaars en Eigenaars van
de Houba de Strooperlaan en Omgeving" voor de organisatie van een braderij in 2022.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2022 onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door
de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[46]

[47]

[48]

Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2469813 (R)
Samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 om deel te nemen aan het financieringsprogramma van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking - Gemeentelijke Internationale Samenwerking - Stedenband
Brussel-Kinshasa.
De overeenkomst ondertekenen tussen Brulocalis, de Stad Brussel, de gemeente Kimbanseke en de vzw
"Brussel Internationale Solidariteit Solidarité Internationale" (BRISSI) voor de deelname aan het
programma Gemeentelijke Internationale Samenwerking 2022-2026 voor het verbeteren van de
burgerlijke stand en bevolking in Kimbanseke/Kinshasa.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2468150 (R)
Internationale Solidariteit 2022.- Subsidies - Totaal bedrag : 150.000,00 EUR.
Toekenning van subsidies aan 29 verenigingen voor een totaalbedrag van 150.000,00 EUR.- Artikel
15001/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting
door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2470111 (R)
Vzw "Les Nouveaux Disparus".- Subsidie : 4.000,00 EUR.- Overeenkomst 2021-2022.
Toekennen van een subsidie van 4.000,00 EUR aan de vzw "Les Nouveaux Disparus", voor het
organiseren van de "Fil Sud" in het kader van het festival "Théâtres Nomades" over thema's die verband
houden met internationale solidariteit.- Artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[49]

[50]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2465052 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanplantingswerken in het kader van de vergroening
van de Stad naar aanleiding van de resultaten van de haalbaarheidsstudies uitgevoerd door de aannemer.Principe.- Dossier TV/2022/108/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2022/108/EV.- Uitgave van 165.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 76605/731/60 van de buitengewone begroting van 2022 onder voorbehoud van haar goedkeuring
door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. ZJ05-27-2021.- Werf nr. 194312.- Onderhoud
nr. 194313.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 336 van het College van 16/06/2022
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2467681 (R)
Vzw "Job Office".- Overeenkomst.
Overeenkomst nr. TV/2022/163/PP tussen de Stad Brussel en de vzw "Job Office" betreffende de
toekenning van een subsidie in natura voor de recuperatie door de vzw van gebruikt meubilair in geval van
een uitzettingsvonnis of de ophaling van grofvuil.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2467676 (R)
Cultuur.- Werkingstoelagen aan 14 Nederlandstalige culturele verenigingen.- Totaal bedrag : 400.000,00
EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 400.000,00 EUR op artikel 77210/33202 van
de gewone begroting 2022 aan de volgende verenigingen en verdeeld als volgt en onder voorbehoud van
de goedkeuring van de gewone begroting 2022 door de toezichthoudende overheid :
1) 21.000,00 EUR aan de vzw "Passa Porta NL";
2) 15.000,00 EUR aan de vzw "MET-X";
3) 60.000,00 EUR aan de vzw "Kaaitheater";
4) 7.500,00 EUR aan de vzw "Jeugd en Muziek Brussel";
5) 15.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum Nohva";
6) 22.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum Nekkersdal";
7) 22.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum De Markten";
8) 15.000,00 EUR aan de vzw "Gemeenschapscentrum De Linde";
9) 7.500,00 EUR aan de vzw "Filemon";
10) 60.000,00 EUR aan de vzw "Bronks Jeugdtheater Brussel";
11) 60.000,00 EUR aan de vzw "Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg";
12) 30.000,00 EUR aan de vzw "Ancienne Belgique";
13) 50.000,00 EUR aan de vzw "Globe Aroma";
14) 15.000,00 EUR aan de vzw "Zonder Handen".
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2467721 (R)
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor het verwezenlijken van
gescheiden toegangen tot woningen.
Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor het verwezenlijken
van gescheiden toegangen tot woningen.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2468476 (R)
Vzw "Informatiecentrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design" (ICASD).- Subsidie : 5.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 5.000,00 EUR, in het kader van de diverse subsidies, aan de vzw
"Informatiecentrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design" (ICASD) voor de organisatie van een
tentoonstelling gewijd aan het werk van het Brusselse architectenbureau URA in Bozar in 2021-2022.Artikel 93006/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting
door de toezichthoudende overheid.- Thesaurie.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2467545 (R)
Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de voorgevel.
Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing van
de voorgevel.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2468207 (R)
Vergoedingsreglementen.- Vergoeding op het bewijzen van administratieve diensten aan derden op
stedenbouwkundig gebied, milieu en andere gerelateerde domeinen.- Dienstjaar 2022 en volgende.Diverse aanpassingen.
Diverse aanpassingen aan het vergoedingsreglement betreffende de administratieve diensten aan derden
op stedenbouwkundig gebied, milieu en andere gerelateerde domeinen, goedgekeurd door de
Gemeenteraad dd. 31/01/2022.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Expertises - 2466556 (R)
22 Plan Topo.- Benoeming Openbare Wegen.- Hélène Dutrieustraat.- Definitieve naamgeving.
De naam "Hélène Dutrieustraat" wordt toegekend aan de nieuwe openbare ruimte die is aangelegd tussen
de Helihavenlaan en de Groendreef.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[57]

[58]

[59]

[60]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2469977 (R)
Vzw "Quartier Saint-Jacques - Sint-Jacobswijk".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw "Quartier Saint-Jacques - Sint-Jacobswijk" om
de vereniging de gelegenheid te geven haar missie ter versterking van het sociaal weefsel (burenfeest,
wijkvergaderingen…) en het verbeteren van de levenskwaliteit in hun wijk uit te voeren.- Artikel
10491/33202 van de gewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
jaarbegroting voor 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2470140 (R)
Feitelijke vereniging "Autour de Marguerite".- Toelage : 500,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Autour de Marguerite",
vertegenwoordigd door mevr. BEELDENS, om de vereniging in staat te stellen haar taken als collectief
van buurtbewoners uit te voeren, gericht op het bevorderen van de gezelligheid rond het Margueriteplein,
door middel van uitwisselingen tussen de buurtbewoners, stadslandbouw, verfraaiing van de openbare
ruimte en intergenerationele en interculturele dialoog.- Artikel 10491/33202 van de gewone begroting van
2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2469127 (R)
Duurzaam Wijkcontract "De Marollen" : Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de uitvoering
van interventies gericht op het vegetaliseren van de wijk om de sociale cohesie en de participatie van de
burgers te bevorderen.- Principe.- Referentiedossier 2022/1869. (Ref. 20220603)
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 4 economische
actoren.- Bestek nr. CAR/22/PN/235.- Geraamde uitgave : 90.000,00 EUR (btw inbegrepen).- Artikel
93022/73160 van de buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. PA22-11-2019.- Financiering van
de uitgave met een lening (20%) en met een toelage (80%).- Kennisnemen van de beslissing nr. 504 van
het College van 16/06/2022, in toepassing van artikel 234, §1 en §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2465296 (R)
Duurzaam Wijkcontract "Versailles" : Wijkantenne.- Cvba "De Brusselse Woning".- Overeenkomst. (Ref.
20220511)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de cvba "De Brusselse Woning" voor de terbeschikkingstelling
van lokalen aan de Versailleslaan 130 te 1120 Brussel in het kader van het Duurzaam Wijkcontract
"Versailles".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[61]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2470160 (R)
Cultuur 2022 : Brucity kunstwerken.- Onkostenvergoeding voor niet-geselecteerde kunstenaars.
De hieronder vermelde vergoeding van de niet geselecteerde kunstenaar, mevr. Joëlle TUERLINCKX,
voor een bedrag van 3.250,00 EUR, op het artikel 77110/72460 van de buitengewone begroting 2022, in
het kader van de selectie van de kunstprojecten voor Brucity, ter kennisgeving aan te nemen, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[62]

[63]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2467716 (R)
Vzw "Espace Cultures & Développement".- Subsidie : 11.250,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 11.250,00 EUR aan de vzw "Espace Cultures et Développement" voor
het project "Strijden tegen digitale uitsluiting van vrouwen".- Artikel 84201/33202 van de gewone
begroting 2022.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2466680 (R)
Vzw "CHANGE".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Een toelage toekennen van 3.000,00 EUR aan de vzw "CHANGE" voor het project "Mama Muilu Prijs
2022" ter gelegenheid van 8 maart.- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022.
-----------------------------------------------------------------------
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[64]

[65]

Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2469958 (R)
Jaarlijkse aanneming van dakwerken uit te voeren in de gemeentelijke openbare en privegebouwen van de
stad Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD/Elsene gedurende een periode
van 48 maanden.- Principe.- Bestek nr. OPP/2022/004.
Samengevoegde opdracht van werken in drie percelen via openbare procedure.- Bestek nr.
OPP/2022/004.- Uitgave van 6.473.500,00 EUR btw inbegrepen, waarvan 3.630.000,00 EUR voor perceel
1 en 907.500,00 EUR voor perceel 2 en 1.936.000,00 EUR voor perceel 3.- Verdeling : 3.630.000,00
EUR ten laste van de eigen begroting van de Stad, 3.630.000,00 EUR ten laste van de begroting van de
Grondregie en 907.500,00 EUR ten laste van de begroting van de Politiezone.- Diverse artikels van de
gewone en buitengewone begroting 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 (onder voorbehoud van inschrijving
van de geschikte kredieten en goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde overheden).- Geen
enkele bestelling zal in het kader van deze opdracht gebeuren zonder goedkeuring van de
toezichthoudende overheid op de betrokken begroting.- Thesaurie en leningen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2469970 (R)
Jaarlijkse aanneming van werken voor het onderhoud, herstellen, restaureren en schilderwerken van
gevels, gebouwen, monumenten en fonteinen uit te voeren in de gemeentelijke openbare gebouwen van de
stad Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel-HOOFDSTAD/Elsene gedurende een periode
van 48 maanden.- Principe.
Samengevoegde opdracht van werken in twee percelen via een openbare procedure.- Bestek nr.
OPP/2022/006.- Bestek nr. OPP/2022/006.- Uitgave van 6.322.250,00 EUR btw inbegrepen, waarvan
5.717.250,00 EUR voor perceel 1 en 605.000,00 EUR voor perceel 2.- Verdeling : 5.717.250,00 EUR ten
laste van de eigen begroting van de Stad en 605.000,00 EUR ten laste van de begroting van de
Politiezone.- Diverse artikels van de gewone en buitengewone begroting 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026
(onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Geen enkele bestelling zal
in het kader van deze opdracht gebeuren zonder goedkeuring van de toezichthoudende overheid op de
betrokken begroting.- Thesaurie en leningen.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[66]

[67]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2470699 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het artikel gepubliceerd in de pers met de titel "Philippe CLOSE assume la privatisation
du service de gardiennage du CHU St Pierre".
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2471112 (R)
Vraag van Mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de ontgroening van voortuintjes.
-----------------------------------------------------------------------

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 27 juni 2022
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