
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 2 maart 2020 te 17 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Installatie van een opvolger
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2327908 (R)
Gemeenteraad.- Ouderschapsverlof van mevr. Soetkin HOESSEN, Gemeenteraadslid.- Installatie ad
interim van een plaatsvervanger.- Toepassing van artikel 11 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
Onderzoek der geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Benedetta DE MARTE, 4de
opvolgster van de lijst ECOLO-GROEN, als Gemeenteraadslid, ter vervanging ad interim van mevr.
Soetkin HOESSEN, tijdens de duur van haar ouderschapsverlof.- Afstand van de 3e opvolger.- Tijdelijk
gewijzigde voorranglijst.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellatie van het publiek

[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2329283 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevr. DAUVEN, inwoner van de
Stad.
Interpellatie betreffende de heraanleg van de Clovislaan.

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

- 2330088 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door Dhr. FRANCART Olivier, inwoner
van Neder-over-Heembeek.
Interpellatie betreffende het tracé van de toekomstige tram te Neder-Over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[7] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2326571 (R)
Vereniging naar publiek recht Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie.-
Nominatieve toelage.- Bedrag : 25.000,00 EUR.- Lijst van de overdrachten gestemd samen met de
gewone begroting 2020 door de Gemeenteraad op 09/12/2019.- Wijziging van het begrotingsartikel.
Nominatieve toelage toegekend aan de vereniging Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke
buurtanimatie voor de tussenkomst in de werkingskosten van 2020.- Wijziging van het begrotingsartikel
waarop deze toelage toegekend wordt.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2020 wordt
gewijzigd naar artikel 76201/43501.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2327365 (R)

Vzw Brussels Centrum voor Mode en Design, afgekort MAD Brussels.- Toelage : 35.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 35.000,00 EUR aan de vzw Brussels Centrum voor Mode en Design,
afgekort MAD Brussels voor de verhuizing van de MAD LAB-werkplaatsen in het MAD-gebouw.-
Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[9] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2329142 (R)
Vzw AVERSE.- Toelage : 1.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage voor een bedrag van 1.500,00 EUR aan de vzw AVERSE voor de tussenkomst
in de werkingskosten van Footsal Bxl.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2294648 (R)

Algemeen Politiereglement.
1) Het Algemeen Politiereglement van de Stad Brussel aannemen.- 2) Het Reglement zal op 01/04/2020 in
werking treden.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2327660

(R)
Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 349.128,84 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2323466

(R)
Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek.- Begroting 2020.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2020 van de Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek en over de goedkeuring van de stadsaandeel in
de gewone dotatie : 22,46 EUR.- 2) Artikel 79001/43501 van de gewone begroting 2020 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2328769

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Onze-Lieve-Vrouw van
Lourdeskerk te Jette, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2326670

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 14.846,76 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2324288

(R)
Heilig-Kruiskerk te Watermaal-Bosvoorde.- Begroting 2020.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Heilig-Kruiskerk te
Watermaal-Bosvoorde en over de goedkeuring van het stadsaandeel in de gewone dotatie 3.189,14 EUR
aan te wenden op artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2020 van de Stad en het stadsaandeel in
de buitengewone dotatie van 4.289,86 EUR aan te wenden op artikel 79066/522/52 van de buitengewone
begroting 2020 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2324526 (R)

Tentoonstelling "Claude Monet, The Immersive Experience".- Vzw "Immersive Hub".-
Partnerschapovereenkomst 2020.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Immersive Hub betreffende de
tentoonstelling "Claude Monet, The Immersive Experience".- Logistieke bijstand.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2330665 (R)
Financiën.- Terugbetaling van de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen  op de onroerende
voorheffing van het jaar 2020 aan de vzw Atomium voor de ruimte gehuurd ten gunste van ADAM
Brussels Design Museum.- Totaal bedrag : 66.700,00 EUR.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Atomium voor de terugbetaling van de opbrengsten van
de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2020 voor de ruimte gehuurd door
ADAM Brussel Design Museum.- Toekenning van een bedrag van 66.700,00 EUR.- Artikel
12/20/10/33202 van de gewone begroting 2020 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begrotingswijzigingen voor 2020).

-----------------------------------------------------------------------
[18] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2329739 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de volledige opdracht van projectontwerper voor het
nieuw centrum van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Mededingingsprocedure met
onderhandeling.- Dossier nr. OPP/2019/088.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016.-
Bestek nr. OPP/2019/088 en zijn bijlagen.- Werf : 169371.- Onderhoud : 169372.- Bijgewerkte raming
voor deze opdracht, die in het ongunstigste geval wordt geraamd op 17.850.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 33066/733/60 van de buitengewone begroting van 2020 (project YM06-4-2017), onder
voorbehoud van de goedkeuring van een daartoe in te dienen begrotingswijziging (12.600.000,00 EUR).

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

[19] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2327499 (R)
Projectoproep "Initiatieven voor Duurzamheid" 2020.
Het reglement van de projectoproep "Initiatieven voor duurzamheid" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2329558 (R)

"HOPE : les acteurs de demain" vzw.- Toelage : 7.500,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 7.500,00 EUR aan de vzw "HOPE : Les acteurs de demain" voor de
organisatie van het salon HOPE, ontmoetingsevenement voor duurzame initiatieven van burgers, te
Brussel op 28 en 29/03/2020.- Artikel 10401/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2329572 (R)

Toelage Leefmilieu Brussel 2019.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel betreffende de toelage 2019 voor de
uitvoering van de project Food for change.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2327767 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst, gedurende 12 maanden, met het doel de
levering, montage en plaatsing van tuinhuizen in milieuvriendelijke materialen (CDA/011167/LDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011167/LDR.- Uitgave over 12
maanden voor een bedrag van 35.000,00 EUR inclusief 21% btw of 140.000,00 EUR in totaal vermits de
opdracht 3 maal verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code : 74451
van de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de goedkeuring van de begroting van 2021 door de Gemeenteraad en door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 580 van het College van
20/02/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2305914 (R)
Overheidspdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen voor de levering, gedurende 24
maanden, van stofzuigers, stof- en vloeistofzuigers en multifunctionele boenmachines
(CDA/011122/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011122/CVB.- Uitgave over 24
maanden van 48.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 35.000,00 EUR voor perceel 1 en 13.000,00
EUR voor perceel 2.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone
begrotingen van 2020 tot 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
goedkeuring van deze begrotingen door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 149 van het College van 20/02/2020 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2308405 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van
straatnaamborden voor de sectie Studies en Vergunningen van het departement Wegeniswerken
(CDA/011120/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011120/DCH.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21 % btw.- Artikel 42305/74152 van de buitengewone begrotingen van 2020 tot
2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van de
begrotingen 2021 tot 2024 door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 70 van het College van 13/02/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2319154 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van
afsluitingen en palen in kastanjehout voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken
(CDA/010954/CVB).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave over 48 maanden van 915,12 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van de opdracht
over 48 maanden op 80.915,12 EUR inclusief btw brengt.- Artikel 76605/74151 van de buitengewone
begrotingen van 2020 tot 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
goedkeuring van deze begrotingen door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 71 van het College van 13/02/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2306199 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 36 maanden, van
archiefrekken (CDA/011121/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011121/CVB.- Uitgave over 36
maanden van 60.500,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van
de buitengewone begrotingen van 2020 tot 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de goedkeuring van de begrotingen 2012 tot 2023 door de Gemeenteraad en door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 69 van het College van 13/02/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2321504 (R)

Sport.- Vzw "La Plébéienne de Laeken".- Subsidie op de buitengewone begroting 2020 : 3.000,00 EUR.
1) Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan de vzw "La Plébéienne de Laeken"
voor de aankoop van gymnastiek materieel (projectnr. BM10-239-2009).- Artikel 76410/52252 op de
buitengewone begroting 2020.- 2) De overeenkomst aannemen tussen de Stad Brussel en deze vereniging,
die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2321853 (R)

Sport.- Vzw "Brussels Young Wrestling Style (B.Y.W.S)".- Werkingstoelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw Brussels Young
Wrestling Style (B.Y.W.S).- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[29] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2329462 (R)
Sport.- Vzw "Le Palace".- Specifieke toelage : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 2.500,00 EUR aan de vzw “Le Palace” om de
huurkosten te dekken voor he project «Onboard the Transcontinental, Brussels Première».- Artikel
76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2328318 (R)

Sport.- Vzw "FC Amicii Bxl".- Specifieke toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw "FC Amicii Bxl"
voor de organisatie van het toernooi "Indoor de Fit Five".- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2323559 (R)

Sport.- Vzw "Les Lendemains de la Veille".-  Subsidie op de buitengewone begroting 2020 : 1.750,00
EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 1.750,00 EUR aan de vzw “Les Lendemains de la
Veille” voor de aankoop van terugwinbaar bekers.- Artikel 76410/52252 op de buitengewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2326312 (R)

Vzw "HOPE les acteurs de demain".- Toelage : 7.500,00 EUR.
Een forfaitaire toelage toekennen van 7.500,00 EUR aan de vzw "HOPE les acteurs de demain" voor de
organisatie van het salon HOPE, evenement voor burgerinitiatieven en projecten van duurzame
ontwikkeling op 28 en 29/03/2020 te Brussel.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2327099 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - februari 2020.- Buitengewone begroting
2020.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 2.045,33 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 205 van het College van 20/02/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2325030 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - januari 2020.- Buitengewone begroting
2020.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 8.342,88 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 93 van het College van 13/02/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2322999 (R)

Overheidsopdracht van diensten voor verschillende opdrachten van studiebureau met betrekking tot
dakrenovatieprojecten voor diverse schoolgebouwen en de mogelijke inrichting daarvan.- Principe.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 3 firma's, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2020/035.- Uitgave geraamd op 168.190,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/73360 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. FH 08-32- 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 203 van het College van 20/02/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2326476 (R)

Overheidsopdracht van diensten voor verschillende opdrachten van studiebureau met betrekking tot
projecten voor de renovatie van gevels en ramen voor diverse schoolgebouwen.- Principe.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 4 firma's, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2020/040.-
Uitgave geraamd op 168.190,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/73360 van de buitengewone
begroting van 2020.- Project nr. FH 08-32- 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 204 van
het College van 20/02/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[37] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2325627 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-007.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-048.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 10.885,79 EUR (incl. btw).-
Artikel 42105/735/60 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK05-101-
2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 335 van het College van 20/02/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Parkeerautomaten - 2302334 (R)
Economische zaken.- Cel Parkeren.- Overeenkomst aangaande de onderverhuur van een scanvoertuig aan
de Stad Brussel.
Overeenkomst tussen Parcbrux, Parking.brussels en de Stad Brussel aangaande de onderverhuur van een
scanvoertuig aan de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[39] Organisatie - Methoden - Methoden - 2329317 (R)
Winnaars van de Smart City projectoproep 2019.- Toekenning van de subsidies : 46.225,00 EUR.
De lijst van winnaars van de Smart City projectoproep en toegekende bedragen goedkeuren met een totaal
bedrag van 46.225,00 EUR :
- Give a day CVBA-VSO - 10.000,00 EUR;
- Jeasy sa - 10.000,00 EUR;
- Taxistop Francophone asbl - 10.000,00 EUR;
- SAS Mile Positioning Solutions (vennootschap naar Frans recht) - 10.000,00 EUR;
- Arts & Publics asbl - 6.225,00 EUR.
Artikels 13901/33202 en 13901/32101 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2325171 (R)
Aanpassingen Horecareglement (februari 2020).
De voorgestelde veranderingenen aan het Horeca Reglement aannemen. Deze zijn als volgt :
- De verwijdering van de verwijzingen naar het algemeen politiereglement in deze verordening;
- De mogelijkheid om de administratieve kosten via Bancontact aan de Horeca Cel te betalen (artikel 4,
§3);
- De verwijzing naar het Koninklijk Besluit van 11/10/2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van
22/12/2000 betreffende de werking en het beheer van kansspelinrichtingen klasse III, de voorwaarden van
de verzoeken en de vorm van klasse C vergunning aannemen;
- De vaststelling van de wijziging van de termijn waarbinnen het advies van dhr. Burgemeester aan de
Kansspelcommissie moet worden verzonden, namelijk : 2 maanden in plaats van 3 (artikel 6, §4 van dit
reglement);
- De verwijzing naar de verordening van 14/06/2012 betreffende afvalstoffen, gewijzigd bij de
verordening van 18/12/2015 betreffende het eerste deel van de belastinghervorming en naar het besluit
van 01/12/2016 van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over afvalbeheer;
- De toevoeging van de volgende verplichting aannemen : "Alle horecabedrijven moeten hun afval
selectief sorteren" in artikel 10 van dit Reglement;
- De vervanging van het oude adres van de Horeca Cel door het nieuwe aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi

[41] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2323546 (R)
Subsidiereglement 2020.- Internationale Solidariteit.- Wijzigingen.
Nieuw subsidiereglement voor 2020 dat de criteria bepaald met betrekking tot de projecten, de aanvragers,
de financiering en de evaluatie.- Formulieren voor het indienen van een subsidieaanvraag en voor de
rapportering na afloop van het project.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[42] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2323194 (R)

VSSN (Vereniging van Steden voor Stedelijke Netheid).- Aanmeldingskosten : 1.600,00 EUR.
De cel Openbare Reinheid toelaten om de Stad Brussel bij de VSSN - Vereniging van Steden voor
Stedelijke Netheid in te schrijven en hiervoor het lidgeld te betalen.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2324920 (R)

Openbare reinheid.- Mevrouw Nadine SERBRUYNS.- Wijkcomité Kunstenaarsstraat.- Toelage : 305,80
EUR.
Toekennen van een toelage van 305,80 EUR aan mevr. Nadine SERBRUYNS voor de aankoop van
planten en materiaal voor de plantenbakken in de Kunstenaarsstraat.- Artikel 87605/331/01 van de
gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2322790 (R)

Openbare netheid.- Mevr. Laurence VANDEPUT.- Toelage : 10.217,91 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.217,91 EUR aan mevr. Laurence VANDEPUT voor de uitbreiding van
de collectieve moestuin genoemd "Moespot Steyls".- Artikel 87605/331/01 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2322501 (R)

Vzw Brussels Major Events.- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major Events, gelegen museumstraat
6-8 te 1000 Brussel, voor het sorteren van het afval tijdens de Winterpret 2019.- Artikel 87605/332/02 van
de gewone begroting 2020.

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

[46] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2328154 (R)
OO/AB/YB.- Opzegging beleidscontract NL scholen Stad Brussel en CLB van de VGC.
Opzegging van het huidig beleidscontract tussen de Nederlandstalige scholen van de Stad Brussel en het
Centrum voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanaf 01/09/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2324917 (R)

OO/AB/YB.- Nieuwe scholengemeenschap Interlokale vereniging Scholengemeenschap Brussel-Vlaams
Brabant.
Overeenkomst inzake de nieuwe scholengemeenschap "Interlokale vereniging Scholengemeenschap
Brussel-Vlaams Brabant" met ingang vanaf 01/09/2020 voor zes schooljaren en het daarbij behorende
huishoudelijk reglement.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2327722 (R)

OO/AB/YB.- Samenwerkingsafspraken NL scholen Stad Brussel.- CLB N-Bruxelles.
Samenwerkingsafspraken tussen de Nederlandstalige scholen van de Stad Brussel en het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, CLB N-Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2327851 (R)

OO/AB/YB.- Officiële benamingen onderwijsinstellingen Stad Brussel.
Uniformering en aanpassing van de officiële benamingen van de onderwijsinstellingen van de Stad
Brussel.

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

[50] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2329910 (R)
Oprichting van de Wijkraden in de Stad Brussel.- Nieuwe versie van het reglement.
Aanneming van de nieuwe versie van het reglement die de oprichting van de Wijkraden in de Stad Brussel
omkadert.

-----------------------------------------------------------------------
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[51] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2329051 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Operatie 5.03.- «Projectenoproep nr. 2 voor de herwaardering van
de openbare buurtruimten».- Participatiereglement. (Ref. 20200213)
Participatiereglement voor de operatie 5.03.- "Projectenoproep nr. 2 voor de herwaardering van de
openbare buurtruimten", te leiden in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2326402 (R)

Duurzaam Wijkcontract DE MAROLLEN.- Operatie 5.06.- "Projectenoproep ter ondersteuning van de
voedings(hulp)sector voor een gezonde en duurzame voeding".- Participatiereglement. (Ref. 20200129)
Participatiereglement voor de operatie 5.06.- "Projectenoproep ter ondersteuning van de
voedings(hulp)sector voor een gezonde en duurzame voeding", te leiden in het kader van het DWC De
Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2321627 (R)

Duurzaam Wijkcontract DE MAROLLEN.- Socio-economische acties nrs. 5.02 & 5.08.- Overeenkomsten
tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de projectverantwoordelijken.- Toelagen.
Overeenkomsten tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het O.C.M.W. van
Brussel, projectverantwoordelijke van de socio-economische acties nrs. 5.02 & 5.08 te leiden in het kader
van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Toekenning van een toelage van 42.000,00 EUR aan het
O.C.M.W. van Brussel om de actie 5.02 - « Socioprofessionneel inschakelingsprogramma » in 2020 uit te
voeren (artikel 93022/43501).

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

[54] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2325094 (R)
Cultuur.- Specifieke toelagen aan 2 verenigingen.- Gewone begroting 2020.- Totaal bedrag : 12.000,00
EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 12.000,00 EUR op het artikel 76210/33202
van de gewone begroting 2020 aan de volgende verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 2.000,00 EUR aan de vzw "Tels Quels" voor de organisatie van het «Festival Tels Quels 2020»;
2) 10.000,00 EUR aan de vzw Skinfama voor de organisatie van het «Festival Congolisation 2020».

-----------------------------------------------------------------------
[55] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2328410 (R)

Toerisme.- Vzw "C12 Art & Music".- Specifieke toelage : 4.900,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 4.900,00 EUR aan de vzw "C12 Art & Music"
voor de organisatie van het evenement « Tinkling ».- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2328163 (R)

Cultuur en Toerisme.- Vzw "Listen!".- Specifieke toelage : 45.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 45.000,00 EUR aan de vzw "Listen!" voor
de organisatie van het "Listen! Festival" editie 2020 verdeeld als volgt :
1) 35.000,00 EUR op het artikel 56110/33202;
2) 10.000,00 EUR op het artikel 77210/33202.
van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2328703 (R)

Cultuur en Toerisme.- Vzw "Wild Child".- Specifieke toelagen : 6.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 6.000,00 EUR aan de vzw "Wild Child"
voor de organisatie van het festival "Rock Around The Atomium" editie 2020 verdeeld als volgt:
1) 4.000,00 EUR op het artikel 56110/33202;
2) 2.000,00 EUR op het artikel 76210/33202.
Artikels 56110/33202 en 76210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[58] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2328664 (R)
Cultuur en Toerisme.- Vzw "1001 Valises".- Specifieke toelage : 33.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 33.000,00 EUR aan de vzw "1001 Valises"
voor de organisatie van het festival "Balkan Traffic" editie 2020 verdeeld als volgt :
1) 30.000,00 EUR op het artikel 56110/33202;
2) 3.000,00 EUR op het artikel 77210/33202.
van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2327417 (R)

Toerisme-Organisatie.- Vzw Brussels Major Events.- Specifieke toelage : 30.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelage voor een bedrag van 30.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major Events
voor de organisatie van het evenement "Brussels Calling".- Artikels 76201/33202 (15.000,00 EUR) en
56110/33202 (15.000,00 EUR) van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2325391 (R)

Cultuur.- Vzw "Pêcheur de Lune".- Specifieke toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelage voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw "Pêcheur de Lune" voor
de organisatie van de tentoonstelling «On the Move».- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Zian

[61] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2320981 (R)
Terrein Kraatveldstraat.- Verkoop met publiciteit.
Toelating voor de onderhandse verkoop met publiciteit van het terrein gelegen Kraatveldstraat te Neder-
over-Heembeek, gekadastreerd te 19de afdeling, sectie C, perceel 46g2 met een oppervlakte volgens
kadaster van 2a 25ca en volgens opmeting van 301m² tegen de minimum prijs van 150.000,00 EUR.-
Goedkeuren van de bijzondere voorwaarden met betrekking tot de constructie zoals gespecifieerd in het
besluit.- Akte nemen van de twee ontvangen aankoopboden.- Het terrein toewijzen aan dhr. Youssef
ANBRY, aan de prijs van 151.500,00 EUR.- Artikel 220-21 (inkomsten :verkoop terreinen) van de
patrimoniale begroting van de Grondregie.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2320076 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het schoonmaken van de ontvetters gelegen op -3 van
het Administratief Centrum.- Dossier nr. OPP/2020/014.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 1.814,46 EUR btw
inclusief.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 176208.- Onderhoud :
176209.- Investeringsproject nr. CC06-8-2009.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 524 van het College van 20/02/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2329269 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de opdracht van landmeter in het kader van de
uitbreiding van "Athénée des Pagodes", gelegen Beizegemstraat 141 te 1020 Brussel.- Dossier nr.
OPP/2020/032.
Overheidspdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 20.328,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 73108/72260 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 176491.- Onderhoud
: 176492.- Investeringsproject FH08-161-2018.- Lening : artikel 73108/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 630 van het College van 20/02/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[64] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2320059 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aanschaf van minipalen en toebehoren voor het
Administratief Centrum.- Dossier nr. OPP/2020/015.
Opdracht op 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 2.659,50 EUR
btw inclusief.- Artikel 10466/74151 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 176207.-
Investeringsproject nr. MO66-8-2019.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
523 van het College van 20/02/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2323824 (R)

Opdrachtencentrale met betrekking tot de bodemverontreinigingsstudies bestemd voor Brusselse
overheidsinstellingen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer, site Tour & Taxis, Havenlaan
86C/3000 te 1000 Brussel.- BB 2016H0934.- OPP/2020/029.- Overeenkomst.
Overeenkomst betreffende de opdrachtencentrale met betrekking tot de bodemverontreinigingsstudies
bestemd voor brusselse overheidsinstellingen  door het Brussels Instituut voor Milieubeheer, autonome
bestuursinstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, site Tour & Taxis, Havenlaan 86C/3000 te
1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2329791 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de verwezenlijking van een Belgian Beer World-
parcours als multimedia-ervaring en aanleg van de archeologische site Bruxella 1238.- Dossier nr.
OPP/2019/173.- Principe.
Niet-openbare procedure in toepassing van artikel 37 §1 van de wet van 17/06/2016.- Selectieleidraad en
bijzonder bestek nr. OPP/2019/173.- Uitgave geraamd op 8.703.315,18 EUR btw inbegrepen.- Project nr.
MO66-10-2019.-  - Werf 176555 - Onderhoud 176556.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone
begroting van 2020.- Lening : artikel 13766/96151 en subsidie : artikel 13766/66552.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2327554 (R)

Overheidsopdracht van diensten voor verschillende opdrachten van studiebureau's met betrekking tot
projecten voor de volledige renovatie van elektrische installaties in schoolgebouwen.- Principe.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 3 firma's, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
20/3926.- Uitgave geraamd op 168.190,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/73360 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. FH 08-31- 2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 260 van het College van 13/02/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

- 2326701 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het inzetten van mobiele camera's tegen het weggooien van sigarettenpeuken op straat
en de evaluatie van het "plan filters".

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

- 2326733 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het opvanghuis voor de LGBTQ-gemeenschap in Brussel.

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

- 2329086 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de ondersteuning van de antiekwijk aan de Grote Zavel en de cijfers/initiatieven m.b.t.
de heropleving van deze handelswijk.

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