
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 14 juni 2021 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2403157 (R)

Ontmanteling van een Bellini RBC 166 mupi door de firma J.C. Decaux in het kader van het Villo-
akkoord naar aanleiding van de heraanleg van de centrale lanen.- Dossier BDS 0602/V001/2021.
Principe van de betaling van de ontmanteling van een Bellini RBC 166 mupi door de firma J.C. Decaux in
het kader van het Villo-akkoord naar aanleiding van de heraanleg van de centrale lanen.- Bedrag van
1.015,71 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10406/74760 van de buitengewone begroting van 2021(Project nr.
YM06-1-2014).- Lening : artikel 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Auditcomité -  -  - 2406147 (R)

Jaarverslag 2020 van het Auditcomité et de OE Interne audit.
Ter kennis nemen van het jaarverslag 2020 van het Auditcomité en de OE Interne audit.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2406650

(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (artikel 112ter).
Beraadslaging nr. 28 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 19/05/2020 waarbij de rekening van
het OCMW  van het dienstjaar 2020 aangenomen wordt.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2406800 (R)

Vzw "Teroubi".- Toelage : 7.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 7.000,00 EUR aan de vzw "Teroubi" voor de 7de editie van het
interculturele festival "l'Afrique en couleurs".- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2406463

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 160.439,54 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2406411

(R)
Protestantse kerk "St-Andrew's Church of Scotland" te Elsene.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 281.422,17 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2407545
(R)
Sint-Katelijnekerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 177.516,84 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2405996

(R)
Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 42.543,99 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2406111

(R)
Sint-Adrianuskerk te Elsene.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 15.686,52 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2404546 (R)

Specifieke toelage aan het burgerplatform "Humanitaire HUB" : 120.000,00 EUR.
Het groeperen van de schoonmaak- (subsidie die vroeger werd toegekend aan het Rode Kruis) en de
bewakingskosten van de site gelegen te Square Sainctelette (oude Citroën-Vergote garage) in één
specifieke, maandelijkse toelage van 20.000,00 EUR (voor een periode van 6 maanden van 01/07/2021 tot
31/12/2021) aannemen teneinde de procedure te vereenvoudigen, de transparantie te maximaliseren en al
de kosten te dekken (de schoonmaak wordt minimum geschat op 2.623,99 EUR en de bewakingskosten
worden geschat tussen 12.500,00 EUR en 15.000,00 EUR).- Artikel 12403/33202 van de gewone
begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2407420 (R)

Specifieke toelage aan het Rode Kruis.- Verlenging van 2 maanden.
De verlenging van de specifieke toelage aan het Rode Kruis voor de schoonmaak van de site die gebruikt
wordt voor de distributie van maaltijden (square Sainctelette - oude Citroën-Vergote garage) aannemen
voor een periode van 2 maanden : mei 2021 en juni 2021.- Artikel 12403/33202 van de gewone begroting
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2405485 (R)

Buitengewone subsidie aan de gemeenten in toepassing van de Ordonnantie d.d. 13/02/2003 met het oog
op een tussenkomst in de lasten voor de taken van gemeentelijk belang van de Brusselse ziekenhuizen.-
Overeenkomst 2021 tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.-
Overeenkomst 2021 tussen de Stad en het UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann,
het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.
1) Overeenkomst tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
subsidie bestemd voor de realisatie van taken van gemeentelijk belang te weten een tussenkomst in de
opdrachten van openbare dienst van de ziekenhuizen van de Stad.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en het
UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann, het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.-
3) Subsidie toegekend aan de Stad ten bedrage van 6.235.000,00 EUR.- Artikel 21/87203/46548 (gewone
ontvangsten).- 4) Subsidie integraal over te maken aan het UMC van Brussel dat belast is met de
herverdeling tussen de vier openbare ziekenhuizen van de Stad.- Artikel 21/87203/43501.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2406298 (R)

Brusselse Raad van de Culturele Diversiteit.- Nieuwe samenstelling.
De lijst van de nieuwe leden van de BRCD aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2406137 (R)
Terrein Groenweg.- Verkoop aan OCMW.
De Stad Brussel, vertegenwoordigd door haar Regie, machtigen om aan het OCMW een deel van het
terrein gelegen in Neder-over-Heembeek, Groenweg, naast het door het OCMW verworven gebouw,
gekadastreerd 19de afdeling, sectie B, perceel 67Y9, te verkopen voor de prijs van 15.000,00 EUR,
waarbij alle kosten met betrekking tot deze verkoop ten laste van het OCMW vallen.- De opbrengsten uit
de verkoop van het terrein inschrijven op artikel 220-21 van de patrimoniale begroting van de Grondregie.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Stedenbouw - Plan - Planning - 2407098 (R)

Tijdelijke bezetting m.b.t. het achterste linkergebouw van het vastgoedcomplex, gelegen aan de Emile
Bockstaellaan 160 te 1020 Laken.- Subsidie : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingssubsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw "Picol, Partenariat, Intégration,
Cohabitation à Laeken" in partnerschap met de vzw "Samenleven-Convivence", toekomstige tijdelijke
beheerder van het achterste linkergebouw van het vastgoedcomplex, gelegen aan de Emile Bockstaellaan
160.- Artikel 93006/33202 van de gewone begroting van 2021- Schatkist

-----------------------------------------------------------------------
[16] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2401257 (R)

Dossier nr. OPP/2021/015.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studiopdracht en
technische bijstand aan de bouwheer in het kader van het project voor de inrichting van het sanitair
gebouw van de Leidstarschool, Claessensstraat 59 te 1020 Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 20.570,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf 190860.-
Investeringsproject FH08-160-2018.- Lening : artikel 72208/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
320 van het College van 03/06/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2404705 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.- Lijst nr TST 5-
2021-20.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 82.237,75 EUR (btwi).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr 319 van het College van 03/06/2021, in toepassing van artikel 234, § 3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[18] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2406321 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van zand en bouwmaterialen (CDA/011946/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011946/LDR.- Uitgave van 60.000,00
EUR inclusief 21% btw, waarvan 40.000,00 EUR voor perceel 1 en 20.000,00 EUR voor perceel 2.-
Verscheidene artikels met economische codes 12402 en 12502 van de gewone begrotingen van 2021 en
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting van
2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen
van de beslissing nr. 100 van het College van 03/06/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2405902 (R)

Overheidsopdracht voor diensten in twee percelen met het doel de levering van een nieuwe compacte
elektrische straatveegmachine, inclusief de overname van een afgeschreven straatveegmachine, het
onderhoud en het bedienen gedurende 60 maanden (perceel 1), en het onderhoud en het bedienen van drie
straatveegmachines van de Stad Brussel gedurende 15 maanden (perceel 2) (CDA/011940/DDR).-
Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek CDA/011940/DDR.- Uitgave van 1.735.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 1.120.000,00
EUR voor perceel 1 en 615.000,00 EUR voor perceel 2.- Artikel 87605/74353 (280.000,00 EUR voor de
aankoop van de veegmachine) van de buitengewone begroting van 2021, artikel 87605/12406
(1.455.000,00 EUR voor het uitvoeren van de diensten) van de gewone begrotingen van 2022 tot 2027 en
artikel 87605/77353 (ontvangst uit de overname van de afgeschreven veegmachine) van de buitengewone
begroting van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begrotingen van 2022 tot 2027 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid).- Lening voor de aankoop van de veegmachine.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2400360 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het onderhoud, tot 31/12/2021,
van de groene ruimten van de Stad Brussel (CDA/011747/MGG).- Bijkomende uitgave bij de gunning van
de opdracht.
Bijkomende uitgave tot 31/12/2021 van 10.750,00 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming
van de opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht tot 31/12/2021 op 90.750,00 EUR inclusief btw
komt.- Artikelen 70008/12506, 76110/12406 en 77010/12406 van de gewone begroting van 2021.-
Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 03/06/2021
(beslissing nr. 96) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2406140 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 58.750,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 58.750,00 EUR aan op artikel 76410/33202
van de gewone begroting 2021 de volgende verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 1.500,00 EUR aan de vzw "Grand Serment Royal des Archers de Saint-Sébastien";
2) 800,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Folle Cadence";
3) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Wandelclub Haren";
4) 2.600,00 EUR aan de vzw "EGALITY SPORT & CULTUURL";
5) 250,00 EUR aan de vzw "Club n°1";
6) 2.700,00 EUR aan de vzw "Club de Jeunesse action éducative";
7) 100,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Club Bruxelles City Taekwondo";
8) 3.600,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Gym Tonic - Body Cardio";
9) 800,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal des Echecs de Bruxelles";
10) 6.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Royal de Natation Schaerbeek et NOH";
11) 1.500,00 EUR aan de vzw "Butokukan Kendo & Iaido" (Butokukan);
12) 2.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Young Wrestling Style" en abrégé BYWS;
13) 800,00 EUR aan de vzw "Brussels Sport & Events";
14) 1.900,00 EUR aan de vzw "Brussels Big Brackets";
15) 3.500,00 EUR aan de vzw "Brussel Aquatic Synchro Swimming";
16) 1.300,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Turngroep Blijf Fit";
17) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Biljartclub NOH";
18) 3.200,00 EUR aan de vzw "Team Jah Academy";
19) 1.200,00 EUR aan de vzw "Team Boughanem";
20) 5.300,00 EUR aan de vzw "Taekwondo Mudukwan - Pole Brussels";
21) 2.000,00 EUR aan de vzw "Les Lendemains de la Veille";
22) 250,00 EUR aan de vzw "Gym Equilibre";
23) 1.100,00 EUR aan de vzw "Friend's Gym Bruxelles";
24) 2.200,00 EUR aan de vzw "Cercle Sportif HA.VI.2 Bruxelles";
25) 500,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Royal Yacht Club" (B.R.Y.C.);
26) 3.500,00 EUR aan de vzw "AR-ONE";
27) 4.600,00 EUR aan de vzw "A.M.A. Jeunesse Gyma";
28) 2.800,00 EUR aan de vzw "Freestyle Lab";
29) 1.500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Club Brussels Dojo Karaté".

-----------------------------------------------------------------------
[22] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2405456 (R)

Sport 2021.- Specifieke toelage.- Vzw "Brussels Major Events : 191.900,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 191.900,00 EUR aan de vzw «Brussels Major
Events» voor de organisatie van diverse sportevenementen en verdeelt als volgt :
* op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2021 :
- 86.900,00 EUR voor de organisatie van het evenement "Bouge à la Maison" (4 sessies);
- 25.000,00 EUR voor activiteiten in het Ter Kamerenbos;
- 50.000,00 EUR voor steun bij de coördinatie van sportevenementen.
* op het artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2021 :
- 30.000,00 EUR voor de duurzaamheid van sportevenementen.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2405698 (R)

C10/S/2021/Special Olympics Belgium.- Verbintenis van de Stad tot het Solidariteitscharter tot 2024.-
Regularisatie.
De tekst van Solidariteitscharter tussen de Stad en de organisatie Special Olympics Belgium tot 2024
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2406108 (R)
Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 52.550,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 52.550,00 EUR op artikel 76410/33202 van
de gewone begroting 2021 aan de volgende verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 6.800,00 EUR aan de vzw "Gym Sana";
2) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Haren Sport Plus";
3) 4.700,00 EUR aan de vzw "Judo Club Budo Bruxelles";
4) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Keizerlijke en Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Haren";
5) 900,00 EUR aan de vzw "Koninklijke en Keizerlijke Gilde Sint Sebastiaan Neder-Over-Heembeek";
6) 4.500,00 EUR aan de vzw "Kwan";
7) 1.500,00 EUR aan de vzw "La Plébéienne de Laeken";
8) 1.300,00 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) 2.500,00 EUR aan de vzw "Les Amis du Primerose";
11) 1.700,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Badminton Club "Les fous du Volant"";
12) 2.700,00 EUR aan de vzw "Les Gazelles de Bruxelles";
13) 800,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Les Pêcheurs Laekenois";
14) 1.300,00 EUR aan de vzw "NEK-IN";
15) 300,00 EUR aan de feitelijke vereniging "P.C. Djembees";
16) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Pétanque Club Communal";
17) 4.000,00 EUR  aan de vzw "Royal Brussels Lawn Tennis Club";
18) 1.400,00 EUR aan de vzw "Sunday's Club";
19) 4.400,00 EUR aan de vzw "Splash Brussel";
20) 2.200,00 EUR aan de vzw "Spotlight";
21) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Traditional Shotokan Karaté-Do";
22) 3.000,00 EUR aan de vzw "Société Royale Union Nautique de Bruxelles" (S.R.U.N.B.);
23) 2.900,00 EUR aan de vzw "Vision Solidaire";
24) 250,00 EUR aan de vzw "De Durvers";
25) 1.000,00 EUR aan de vzw feitelijke vereniging "Zwemclub De Eendjes NOH";
26) 1.400,00 EUR aan de vzw "Zwemclub De Eendjes Schaarbeek".

-----------------------------------------------------------------------
[25] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2406781 (R)

Sport.- Werkingstoelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 173.500,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 173.500 EUR op artikel 76410/33202 van de
gewone begroting 2021 aan de volgende verenigingen en verdeeld als volgt :
1)  16.300,00 EUR aan de vzw "Anneessens 25";
2)  26.700,00 EUR aan de vzw "Association Sportif Brussels City";
3)  6.600,00 EUR aan de vzw "Averse";
4)  900,00 EUR aan de vzw "Great Garlic";
5)  2.100,00 EUR aan de vzw "Association Sportive des Ecoles de la Ville de Bruxelles (ASEB)";
6)  3.300,00 EUR aan de vzw "Atletico BXL";
7)  9.100,00 EUR aan de vzw "Basket Club "L'Eclair de Bruxelles"" (BC Eclair);
8)  20.000,00 EUR aan de vzw "Black Star Football Club";
9)  1.600,00 EUR aan de vzw "Blocs Five Bxl";
10) 1.200,00 EUR aan de vzw "Brussels Top Team 1000";
11) 6.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude";
12) 2.600,00 EUR aan de vzw "Cercle Postscolaire 23" (BCS 23);
13) 2.400,00 EUR aan de vzw "Entente Sportive et Culturelle de Haren" (ESC Haren)";
14) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "F.C Deaf Brussels";
15) 11.300,00 EUR aan de vzw "F.C. Suryoyés Bruxellois";
16) 3.200,00 EUR aan de vzw "FC Amicii Bxl";
17) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "F.C Deaf Brussels";
18) 5.000,00 EUR aan de vzw "Femina Sports Brussels";
19) 6.300,00 EUR aan de vzw "Génération des Sports - United Brussels Handball Club" (U.B.H.C.);
20) 8.600,00 EUR aan de vzw "Koninklijke Sporting F.C. Haren" (K.Sp.F.C.Haren);
21) 300,00 EUR aan de vzw "L'Equateur";
22) 5.300,00 EUR aan de vzw "R.S.C.A. Center Brussel's";
23) 2.600,00 EUR aan de vzw "Rugby Club Racing Jet de Bruxelles" (R.C.R.J.B.);
24) 500,00 EUR aan de vzw "Sporta Evere Volley";
25) 28.100,00 EUR aan de vzw "Sporting Bruxelles F.C (Ancien S.C. ETOILE Bruxelles-Capitale)";
26) 900,00 EUR aan de vzw "Straffe Ketten Rugby Football Club";
27) 600,00 EUR aan de vzw "The Friends of Brussels";
28) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "V.C KWB - NOH";
29) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "ZVC De Wulle Bieste".

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2405339 (R)
Aanpassing van het gemeentelijke reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie
voor de aankoop van een zuinige koelkast.
Toekenning van een gemeentelijke premie voor de aankoop van een zuinige koelkast.- Aanpassing van het
reglement van 20/04/2015.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[27] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Parkeerautomaten - 2384171 (R)
Cel Parkeren.- Tolerantieakkoorden inzake de erkenning van de bewonerskaarten tussen de Stad Brussel
en de gemeente Etterbeek.
Aannemen van het tolerantieakkoord met betrekking tot de erkenning van de bewonerskaarten voor de
bewoners van de aangrenzende straten met de gemeente Etterbeek en de Stad Brussel.

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

[28] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2406155 (R)
"Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels".- Toelage : 555,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 555,00 EUR aan het "Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming
van de Vogels" voor nestkastjes en insectenhotels en voor twee begeleide wandelingen voor de "Week van
de Biodiversiteit".- Artikel 76605/332/02 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2405263 (R)

Vzw "Laken Onthuld".- Toelage : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.000,00 EUR aan de vzw "Laken Onthuld" voor begeleide bezoeken en
de promotie van het patrimonium van de groene ruimten te Laken.- Artikel 76605/332/02 van de gewone
begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2405945 (R)

Vzw "LVB Accès citoyenneté +".- Toelage : 1.704,18 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.704,18 EUR aan de vzw "LVB Accès citoyenneté +" voor
sierafsluitingen voor moestuinen gelegen in de binnenkoer van de Rapenstraat te 1000 Brussel.- Artikel
76605/332/02 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2405862 (R)

Vzw "L.V.B. Acces Citoyenneté +".- Toelage : 1.806,88 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.806,88 EUR aan de vzw "L.V.B. Acces Citoyenneté +", voor de
verfraaiing van de Anneessens-Zennewijk.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2406098 (R)

Feitelijke vereniging "peserbrelyjos".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "peserbrelyjos" voor de
verfraaiing en de vergroening van de wijk Slot-Grootserment te 1000 Brussel.- Artikel 76605/332/02 van
de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2407530 (R)

Vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark".- Toelage : 250,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 250,00 EUR aan de vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark" voor
animaties in het kader van de "Week van de Biodiversiteit".- Artikel 76605/332/02 van de gewone
begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2407532 (R)

Mevr. Nadine SERBUYNS.- Toelage : 3.250,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.250,00 EUR aan mevr. Nadine SERBUYNS voor het onderhoud en de
vervanging van plantenbakken in de Kunstenaarsstraat te 1020 Brussel.- Artikel 76605/331/01 van de
gewone begroting 2021.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 14 juni 2021 6

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2405341&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2384180&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2406163&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2405265&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2405947&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2405864&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2406100&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2407537&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2407536&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[35] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2406258 (R)
Vzw "De Boerderij van het Maximiliaanpark".- Toelage : 500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 500,00 EUR aan de vzw "De Boerderij van het Maximiliaanpark",
Schipperijkaai 2 te 1000 Brussel, voor de wandeling 'Marche à ton Aise' in de straten van de Marollen.-
Artikel 87605/332/02 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2406501 (R)

Toelage.- Mevr. Anne Marie DRABS : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.000,00 EUR aan mevr. Anne Marie DRABS, Perzikbomenstraat 28 te
1120 Brussel, voor de behandeling van compost en voor informatieve panelen.- Artikel 87605/331/01 van
de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2406208 (R)

Vzw "De Ark Te Brussel".- Toelage : 411,80 EUR.
Toekennen van een toelage van 411,80 EUR aan de vzw "De Ark Te Brussel", Verdunstraat 521/2 te 1130
Brussel, voor het onderhoud van trage wegen in Haren.- Artikel 87605/332/02 van de gewone begroting
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2406520 (R)

Vzw "Brussels Major Events".- Subsidie : 3.160,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.160,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events", Magdalenasteenweg
51 te 1000 Brussel, voor het plaatsen van toiletten in het Stuyvenbergpark.- Artikel 87605/332/02 van de
gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2406415 (R)

"Vzw "Projets Versailles".- Subsidie : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw "Projets Versailles", Laskouterstraat 7 bus 20 te
1120 Bruxelles, voor het organiseren van acties 'Journée Propreté'.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2406381 (R)

Vzw "Clean Walker".- Toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw "Clean Walker", Louis Mettewielaan 46/ b 61
te 1080 Brussel, voor het opruimen van vuilnis en het organiseren van "clean walks".- Artikel
87605/332/02 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2403668 (R)

Vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Een forfaitaire toelage van 3.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark"
voor het project rond dierenwelzijn.- Artikel 87506/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons

[42] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2407915 (R)
21 PLAN TOPO.- Rooilijnplan Japanse Torenstraat / Schapenweg.- Plan nr.7077A.- Definitieve
aanneming.
Definitief aannemen van het rooilijnplan nr. 7077A

-----------------------------------------------------------------------
[43] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2407747 (R)

21 Plan Topo - Buurtweg nr. 2.- Rooilijnplan, verplaatsing/omleiding en/of afschaffing.- Definitieve
aanneming.
1) Definitief aannemen van het rooilijnplan ref. AAPD.- 2) Definitieve aanneming van de verplaatsing van
buurtweg nr. 2.- 3) De aanvraag tot verplaatsing van buurtweg nr. 2 onderwerpen aan de beslissing van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering krachtens artikel 28 van de wet op de buurtwegen.

-----------------------------------------------------------------------
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[44] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2403979 (R)
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de inrichting van de wegenis: Kolenmarkt en
Olivetenhof.- Dossier 0601/V001/2021.- Principe.
Openbare procedure in toepassing van de artikels 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek nr.
0602/V001/2021.- Geraamde uitgave van 500.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verzekering "alle
werfrisico's" voor een bedrag van 1.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting 2021 (Project AP06-1-2021) op basis van een transfert van 1.000,00 EUR van
project GCB06-41-2015.- Lening : artikel 42106/96151

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

[45] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2407645 (R)
Burgerbegroting 2020.- Project "Houten modulen om toegankelijkheid te verbeteren".- Toelage van
20.000 EUR.- Overeenkomst.
Overeenkomst die de Stad en de vzw "Accès et Mobilité pour Tous - AMT Concept" bindt voor de toelage
in het kader van de Burgerbegroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2406555 (R)

Burgerbegroting 2020.- Project "Burgercafé".- Toelage van 20.000 EUR.- Overeenkomst.
Overeenkomst die de Stad en de vzw "Coordination sociale Heembeek-Mutsaard" bindt in het kader van
de Burgerbegroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2405175 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2021 : overheidsopdracht voor de verwezenlijking van de
muurschildering "'s Middags bij Bockstaelplein" Emiel Bockstaelplein 1-3 te 1020 Laken.- Principe.-
(Ref. 20210525).
Opdracht voor diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, op basis van
het bijzonder lastenboek CAR/21/PN/222, na raadpleging van 4 inschrijvers, in toepassing van artikel 42
van de wet van 17/06/2016.- Geraamde uitgaven : 68.437,60 EUR (btw inbegrepen).- Artikel
93022/74951 van de buitengewone begroting van 2021.- Project AP22-14-2013.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 197 van het College van 03/06/2021, in toepassing van artikel 234 paragrafen 1 en 3 van de
nieuwe gemeentewet.

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

[48] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2406204 (R)
Toerisme.- Vzw "explore.brussels".- Specifieke toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "explore.brussels" voor het
evenement "Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) 2021".- Artikel 56110/33202 van de
gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2403647 (R)

Toerisme.- bv ETCART.- Specifieke toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 5.000,00 EUR aan de bv ETCART voor de realisatie van de
film "De ville en ville".- Artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2407432 (R)

Cultuur.- Vzw “Centre Culturel Bruegel”.- Investeringstoelage : 14.100,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage voor een bedrag van 14.100,00 EUR op het artikel
76210/52252 van de buitengewone begroting 2021 aan de vzw “Centre Culturel Bruegel” voor de
aankoop van technisch materiaal om de polyvalente ruimte en de buitenruimtes van het Cultureel Centrum
uit te rusten.- 2) Overeenkomst tussen de Stad Brussel en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt
voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
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[51] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2399278 (R)
Toerisme.- Schrapping van een nominatieve subsidie aan de vzw "The Belgian Pride".- Toekenning van
een toelage aan de vzw "RainbowHouse Brussels".- 5.000,00 EUR.
Schrapping van de nominatieve toelage van 5.000,00 EUR voorzien op het artikel 56110/33202 van de
gewone begroting 2021 (lijst van de overdrachten 2021) aan de vzw "The Belgian Pride" voor de
organisatie van het evenement "Belgian Pride" als gevolg van een fout in de identificatie van de
vereniging en het doel van de subsidie.- Toekenning van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw
"RainbowHouse Brussels" voor de organisatie van het evenement "Pride Festival".- Artikel 56110/33202
van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2405059 (R)

Cultuur.- Vzw "Le Palace".- Specifieke toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw "Le Palace" voor de tentoonstelling
"Louis de Funès".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2407779 (R)

Cultuur.- Vzw "Les Midis de la Poésie".- Aanvullende werkingstoelage : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een aanvullende werkingstoelage voor een bedrag van 2.500,00 EUR aan de vzw "Les
Midis de la Poésie".- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[54] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2407269 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het wegtakelen van een voertuig waarop een bericht tegen de Tram in Neder-over-
Heembeek was aangeplakt, zonder dat er een overtreding werd begaan, op 20/10/2020.

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

- 2407279 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toekomstige zomerevenementen waaronder "Arena Five", "Hello Summer", het
geplande evenement in het Ossegempark en de Zuidfoor.

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