
 

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

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[66] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2409520 (R)

Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2018-2019.- Overeenkomst.
Aannnemen van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan tussen de Stad en de FOD Binnenlandse
Zaken voor de jaren 2018-2019.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2409668 (R)

SJ 49.063/SM.- Politieverordening van de Burgemeester.- Het dragen van mondmaskers.- Nieuwstraat en
markten.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 08/06/2021 m.b.t. de mondmaskerplicht Nieuwstraat te
1000 Brussel en op de markten opgesomd in artikel 2, bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2409776 (R)

JD.- 49838/SM.- EURO 2020.- Uitzending op groot scherm van wedstrijden.-  Politieverordening van de
Burgemeester.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 09/06/2021 m.b.t. de uitzending op groot scherm van
wedstrijden van EURO 2020 bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2408799 (R)

JD. 49837/OK.- Private veiligheid.- Downtown Garden.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Downtown Garden”
van 17/06/2021 tot 30/09/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2409063 (R)

JD. 47554/OK.- Private veiligheid.- Fête de la musique 2021.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende "Fête de la musique
2021" van 19/06/2021 tot 20/06/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2405209 (R)

Dossier nr. OPP/2021/034.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een dienstenopdracht van
architectuur voor een duur van 4 jaar voor diverse projecten met betrekking tot het onroerend erfgoed van
de Stad Brussel.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2021/034.- Uitgave van 1.000.000,00 EUR btw incl.- Diverse artikels van de gewone en
buitengewone begroting 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de
geschikte kredieten, de aanneming en goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde overheden).-
Lening/Subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
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[72] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2408956 (R)
Dossier nr. OPP/2021/047.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de volledige renovatie van
de speelplaatsen van het Complex Emile Bockstael, Reper-Vrevenstraat 80 en Felix Sterckxstraat 18 te
1020 Brussel.- Perceel 1 : buiteninrichtingen.- Perceel 2 : installatiewerkzaamheden van speel-en
sportuitrusting.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2021/047.- Uitgave van 1.683.047,86 EUR btw incl.- Verzekering.- Uitgave van 4.109,84 EUR btw
incl.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. FH08-4-
2021.- Lening (artikel 70008/96151).- EP 21-28137.- Werf 191968.- Onderhoud 191969.- Verzekering.-
Dossier OPP/2021/074.- DA 21-28138.- Werf 191970.- Onderhoud 191971.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2408988 (R)

Dossier nr. OPP/2021/018.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van het
sanitaire blok voor jongens en meisjes van de lagere school Leidstar - Claessensstraat 59, 1020 Laken..-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr.  OPP/2021/018.- Uitgave van 137.800,00 EUR btw incl.- Raadpleging van 3
ondernemers.- Artikels 72208/72360 en 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2021.-
Investeringsproject nr. FH08-160-2018 en AP08-1-2019.- Lening : artikels 72208/96151 en
70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 341 van het College van 10/06/2021, in toepassing van
artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2408142 (R)

Dossier nr. OPP/2021/073.- Overheidsopdracht voor leveringen  met als voorwerp de levering en plaatsing
van een beveiligd systeem voor de toegang tot de volgende schoolgebouwen: Académie Royale des
Beaux-Arts, Zuidstraat 144 te 1000 Brussel, Haute Ecole Francisco Ferrer (Cooremans), Anneessensplein,
11 te 1000 Brussel, Haute Ecole Francisco Ferrer (Terre Neuve), Nieuwland, 114 te 1000 Brussel, Institut
des Arts et Métiers, Slachthuislaan, 50 te 1000 Brussel en Ecole de Photographie et de Techniques
Visuelles Agnès Varda, Claessensstraat, 57 te 1020 Bruxelles.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/073.- Uitgave van 255.000,00 EUR btw
incl.- Artikel 74108/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject FH08-20-2019.-
Lening (artikel 74108/96151).- Werf/Goed 192052.- Onderhoud 192053.

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

[75] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2405104 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 36 maanden, van
koud te verwerken koolwaterstofproducten voor het onderhoud van de openbare weg voor de Studies en
Vergunningen van het departement Wegeniswerken (CDA/011274/MPG).- Gunning.
Beslissing nr. 329 van het College van 10/06/2021 waarbij de opdracht gegund wordt.- Kennisnemen van
de wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden overeenkomstig de na onderhandeling verbeterde offerte,
in toepassing van artikel 234bis van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2405104 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 36 maanden, van
koud te verwerken koolwaterstofproducten voor het onderhoud van de openbare weg voor de Studies en
Vergunningen van het departement Wegeniswerken (CDA/011274/MPG).- Bijkomende uitgave bij de
gunning.
Bijkomende uitgave van 18.422,73 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 258.422,73 EUR inclusief btw komt.- Artikels 12402
en 14002 van de gewone begrotingen van 2021 tot 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen van 2022 tot 2024 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[77] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2407222 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011890, 011895, 011897, 011930 en 011942.-
Totale raming van 27.550,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting
van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 31 van het College van 10/06/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[78] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2407329 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van elektrische bakfietsen voor
het departement Wegeniswerken (CDA/011953/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011953/LDR.- Uitgave van 130.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikels 76605/74451 (70.000,00 EUR) en 87605/74451 (60.000,00 EUR) van
de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 33 van het College van
10/06/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2408287 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011833, 011843, 011860, 011861, 011865, 011886,
011919 en 011928.- Totale raming van 49.400,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de
buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 38 van het College van
10/06/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2403757 (R)

Overheidsopdracht voor diensten en leveringen in 5 percelen betreffende de levering, de installatie, de
instandhouding en het onderhoud van fietsparkeervoorzieningen en materiaal voor de inrichting van
fietsenparkings geplaatst door het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.-
Aansluiting bij de gewestelijke Aankoopcentrale.
Overeenkomst van aansluiting bij de Aankoopcentrale om onder de in de opdrachtdocumenten
vastgelegde voorwaarden gebruik te kunnen maken van :
- niet-beveiligde buitenparkeervoorzieningen voor fietsen en open beschermingsvoorzieningen;
- beveiligde binnenparkeervoorzieningen voor fietsen;
- beveiligde buitenparkeervoorzieningen voor fietsen;
- fietsparkeervoorzieningen ter gelegenheid van evenementen;
- inrichtingswerken en -materieel voor fietsparkings.

Zie punt 81
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[81] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2403757 (R)

Overheidsopdracht voor diensten en leveringen in 5 percelen betreffende de levering, de installatie, de
instandhouding en het onderhoud van fietsparkeervoorzieningen en materiaal voor de inrichting van
fietsenparkings geplaatst door het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.-
Aansluiting bij de gewestelijke Aankoopcentrale.
Overeenkomst van aansluiting bij de Aankoopcentrale om onder de in de opdrachtdocumenten
vastgelegde voorwaarden gebruik te kunnen maken van :
- niet-beveiligde buitenparkeervoorzieningen voor fietsen en open beschermingsvoorzieningen;
- beveiligde binnenparkeervoorzieningen voor fietsen;
- beveiligde buitenparkeervoorzieningen voor fietsen;
- fietsparkeervoorzieningen ter gelegenheid van evenementen;
- inrichtingswerken en -materieel voor fietsparkings.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2409019 (R)

Overeenkomst van precaire bezetting tussen de Stad Brussel (Ecole Primaire Charles Buls) en Leefmilieu
Brussel.
Overeenkomst van precaire bezetting tussen de Stad Brussel (Ecole Primaire Charles Buls) en Leefmilieu
Brussel m.b.t. de precaire bezetting door Leefmilieu Brussel van 2 kelders (niet gebruikt) gelegen in de
lagere school Charles Buls van de Stad Brussel (Zuidlaan 86 te 1000 Brussel) om er een meetstation voor
de luchtkwaliteit te installeren.

-----------------------------------------------------------------------
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[83] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2407789 (R)
Partnerschapovereenkomst tussen de "Stichting Boghossian" en de Stad Brussel, inrichtende macht van de
"Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts".
Partnerschapovereenkomst tussen de "Stichting Boghossian" en de Stad Brussel, inrichtende macht van de
"Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts" waarbij de stichting elk jaar het werk van
twee studenten van de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts", die afstuderen in
Master 2 in juni 2021, 2022 en 2023, wil onderscheiden door de toekenning van een geldprijs, “Prijs van
de Boghossian-Stichting” genoemd.

-----------------------------------------------------------------------
[84] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2407751 (R)

Overeenkomst voor de kosteloze terbeschikkingstelling van lokalen tussen de Stad Brussel, de inrichtende
macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts" en de VZW E2.
Overeenkomst betreffende de kosteloze terbeschikkingstelling door VZW E2 van lokalen gelegen
Lakensestraat 122 te 1000 Brussel aan de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts"
voor de organisatie van de tentoonstelling van een collectief werk van studenten.

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

[85] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2404321 (R)
Overheidsopdracht voor werken, verlengbaar en tegen prijslijst, met als voorwerp het plaatsen, het
verwijderen en het vervangen van openbare afvalbakken geleverd door de aanbesteder, gedurende een
periode van 12 maanden.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.- Dossier TV/2021/130/PP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 24.910,13 EUR
die het bedrag van de opdracht op 74.910,13 EUR btw inbegrepen brengt.- Artikel 87605/735/60 van de
buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject ZJ05-19-2021 (50.000,00 EUR) en in afwijking
van KL05-474-2009 (24.910,13 EUR).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 218 van het College
van 10/06/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2408254 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-043.-
Investeringsproject nr. KL05-486-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-379.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 11.819,28 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 217 van het College van 10/06/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[87] Stedenbouw - Plan - Planning - 2408940 (R)
Bijzonder bestemmingsplan "Unesco" - advies van de gewestelijke instellingen - nieuw perimeter -
aanvraag van een MER begeleidingscomité - overheidsopdrachten.- Investering.
1) Kennisnemen van de tijdig gegeven adviezen van de gewestinstelling belast met de territoriale planning
(perspective.brussels) en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel).- 2) Op basis
van deze adviezen oordelen dat de uitwerking van het BBP Unesco gerechtvaardigd is en dat er een
milieueffectrapport moet worden opgesteld.- 3) Goedkeuring hechten aan de perimeter van het BBP,
gewijzigd ingevolge de adviezen van Perspective en Leefmilieu Brussel.- 4) Starten met de uitwerking van
het BBP Unesco en het bijbehorende milieueffectrapport, overeenkomstig artikel 46 van het B.W.R.O.,
dat voorziet in de oprichting van een begeleidingscomité.- 5) De regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest verzoeken een begeleidingscomité op te richten, waarvan de Stad het voorzitterschap zal
waarnemen, zoals bepaald in artikel 46 van het B.W.R.O.- 6) Onderhandelingsprocedure, overeenkomstig
de wet inzake overheidsopdrachten, voor de uitwerking van het BBP Unesco.- 7)
Onderhandelingsprocedure voor de opstelling van het milieueffectrapport van het BBP Unesco.- 8)
Uitgaven geraamd op 100.000,00 EUR (excl. btw) voor de studie en 8.000,00 EUR als schadeloosstelling
voor de niet-geselecteerde adviesbureaus, d.w.z. 129.000,00 EUR (incl. btw) van de aanbesteding voor de
uitwerking van het BBP Unesco.- 9) Uitgaven geraamd op 139.000,00 EUR (excl. btw) voor de studie en
2.000,00 EUR als schadeloosstelling voor de niet-geselecteerde adviesbureaus, d.w.z. 170.190,00 EUR
(incl. btw) van de aanbesteding voor het opstellen van het milieueffectrapport van het BBP Unesco.- 10)
Administratieve en technische voorwaarden met betrekking tot het specifiek lastenboek CSC nr.
21/PLAN/UNESCO/PPAS_BBP.- 11) Administratieve en technische voorwaarden met betrekking tot het
specifiek lastenboek CSC nr. 21/PLAN/UNESCO/PPAS_BBP/RIE_MER.- 12) Financiering van de
uitgave met een lening.- 13) Het College van de Burgemeester en Schepenen belasten met de wettelijke
formaliteiten.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 14 juni 2021 4

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2407791&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2410069&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2404326&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2408268&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2408944&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[88] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2409311 (R)
19 PLAN TOPO.- Gedeeltelijke afschaffing van buurtweg nr. 14 en nr. 29 uit de atlas der buurtwegen van
de gemeente Laeken.- Plan nr. 7352.- Definitieve aanneming.
1) Afzien van de afschaffing van voetweg nr. 71.- 2) Definitieve aanneming van de gedeeltelijke
afschaffing van de buurtwegen nr. 14 en nr. 29 zoals aangegeven op plan nr. 7352A.- 3) De aanvraag tot
gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen nr. 14 en nr. 29 zoals voorgesteld op het plan nr. 7352A
onderwerpen aan de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering krachtens artikel 28 van de wet
op de buurtwegen.- 4) Het principe goedkeuren van het creëren van nieuwe communicatiewegen zoals
weergegeven op het bijgevoegde plan (20210605 inplanting PU 2016h1389- wijziging na OO /
20210605implantation PU 2016h1389 – modification après EP)  om het openbare karakter van de nieuwe
paden die in het kader van de SV H1389/2016 zullen worden ingericht te garanderen en zo de
toegankelijkheid van de site te versterken

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

[89] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2407652 (R)
Wijkraad van Neder-over-Heembeek - Mutsaard.- Vernieuwing en benoeming van leden van de Wijkraad.
1)  De volgende 11 "burger"-kandidaten worden benoemd tot leden van de Wijkraad van Neder-over-
Heembeek - Mutsaard :
1.Dhr Jean-Pierre Van Hautegem,
2.Dhr Pieter Allers,
3.Mme Ernestine Mula Kakiba,
4.Mme Dorcy Youssef,
5.M. Dekeuleneer Patrick,
6.M. Meziane Walid
7.Mme Rifk Tourija,
8.M. Kanu-Ane Kyko,
9.M. Bathily Yaya,
10.Mme Pyatina Olena,
11.Mme Alimolla Beyza.
2)  Na analyse van de aanvragen zijn de volgende 6 verenigingen als leden van de wijkraad aangewezen :
1.L’asbl La ferme « Nos pilifs », Trassersweg 347 à 1120 Bruxelles,
2.La Promenade Verte de Neder-over-Heembeek / De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek,
Trassersweg 347 à 1120 Bruxelles,
3.Le Comité de quartier Versailles, Laskouter 7 à 1120 Bruxelles,
4.Multijobs asbl, rue de Beyseghem, 125 boîte 2, 1120 Bruxelles,
5.1120 NOH, Rue des Faines, 1120 Bruxelles,
6.Association de Parents de l’école fondamentale à la Croisée des Chemins, avenue des Croix de Guerre,
78/80, 1120 Bruxelles.

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

[90] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2408369 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Morel de Westgaver) van
12/06/2021 van oude documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 2.600,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 271 van het
College van 10/06/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2407681 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Arenberg auctions) van 17 tot
19/06/2021 van oude documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 26.875,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 270 van het
College van 10/06/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[92] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2409458 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toename van het aantal diefstallen en overvallen in Laken in de omgeving van het
Bockstaelplein.

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

- 2409449 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de gevallen van ernstig vandalisme in Haren.

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

- 2409866 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de overlast achter de poort van de Lollepotstraat (aanwezigheid van druggebruikers en
dealers en daklozen).

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

- 2410065 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de terbeschikkingstelling van studiezalen voor leerlingen van het secundair onderwijs in
Brussel, buiten de schooluren.

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

- 2410238 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende betreffende de energieprestatiecertificaten (EPB) van de gebouwen die eigendom zijn
van de Stad (openbaar patrimonium en grondregie) en het OCMW.

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

- 2410126 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de invoering van de blauwe kaart op het grondgebied van Neder-over-Heembeek, in
overeenstemming met de stedelijke en demografische ontwikkeling van Neder-over-Heembeek.

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