
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 7 september 2020 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Installatie van opvolgers
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2353686 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van dhr. Bruno DE LILLE, Gemeenteraadslid.- Installatie van een opvolger.
1) Akte nemen van het ontslag van dhr. Bruno DE LILLE als Gemeenteraadslid.- 2) Onderzoek der
geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Benedetta DE MARTE, 4de opvolger van de lijst
ECOLO-GROEN als Gemeenteraadslid, ter vervanging van dhr. Bruno DE LILLE, ontslagnemend.- 3)
Vaststellen van de nieuwe voorranglijst.

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

- 2355270 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van mevr. Clémentine BARZIN, Gemeenteraadslid.- Installatie van een opvolger.
1) Akte nemen van het ontslag van mevr. Clémentine BARZIN als Gemeenteraadslid.- 2) Onderzoek der
geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van dhr. Dominique DE BACKER, 3de opvolger van de lijst
MR-VLD als Gemeenteraadslid, ter vervanging van mevr. Clémentine BARZIN, ontslagnemend.- 3)
Vaststellen van de nieuwe voorranglijst.

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

[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2359034 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevr. MELNIK, woonachtig 12,
Ambiorixsquare te 1000 Brussel.
Interpellatie betreffende de verloedering van de Ambiorixsquare.

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

[4] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2357477 (R)
Cvba Klederka.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de cvba Klederka voor de organisatie van het
caricatieve toneelstuk "Ni Dieux Ni Maîtres mais des Amis".- Artikel 76201/32101 van de gewone
begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2357487 (R)

Vzw "Cercle Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles".- Toelage : 500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 500,00 EUR aan de vzw "Cercle Polytechnique de l'Université Libre de
Bruxelles" voor de tussenkomst in de kosten van de 33ste organisatie van "6 uren Cuistax" aan de ULB.-
Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2354890 (R)
Vzw Skinfama.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Skinfama voor de kosten van het Festival
Congolisatie 2020.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2357510 (R)

Vzw Immersive Hub.- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw Immersive Hub voor de organisatie van
Movie Drive die van 03/07 tot 30/09/2020 op Tour en Taxi doorgaat.- Artikel 76201/33202 van de
gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2358037 (R)

Bvba "Nonate Cinq".- Toelage : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.500,00 EUR aan de bvba "Nonate Cinq" voor de organisatie van het
Swipe Up Festival.- Artikel 76201/32101 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2354585 (R)

NV D-SIDE.- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de NV D-SIDE voor de organisatie van de "Stay safe
Grote Markt light show" van de Ommegang (1 juli), de Meyboom (9 augustus) en het Bloementapijt (15
augustus).- Artikel 76201/32101 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2356719 (R)

SJ 49.063/SM.- Politieverordening van de Burgemeester van 29/07/2020.- Het dragen van mondmaskers.-
Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 29/07/20 tot uitvoering van artikel 11 van het Ministerieel
Besluit van 24/07/2020 bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2356717 (R)

SJ 49.063/SM.- Politieverordening van de Burgemeester van 25/07/2020.- Het dragen van mondmaskers.-
Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 25/07/2020 tot uitvoering van artikel 11 van het
Ministerieel Besluit van 24/07/2020 bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2356721 (R)

SJ 49.063/SM.- Politieverordening van de Burgemeester van 04/08/2020.- Het dragen van mondmaskers.-
Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 04/08/2020 tot uitvoering van artikel 11 van het
Ministerieel Besluit van 24/07/2020 bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2355908 (R)

JD.- J. 49025/OK.- Uitzending van 21 juli van de RTBF.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 08/07/2020 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 20/07/2020 tot 22/07/2020, ter gelegenheid van het evenement «Uitzending van 21 juli van
de RTBF» in de gesloten perimeter gelegen Museumstraat, 1000 Brussel, overeenkomstig het bij het
besluit bijgevoegde plan bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354142

(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Rekening 2019.
De rekening 2019 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
28/05/2020) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2350545
(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 8.551,37 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355725

(R)
Goddelijk kind Jesus kerk.- Begroting 2021.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Goddelijk kind Jesus
kerk.- 2) Gewone dotatie van 40.028,55 EUR.- Artikel 79001/43501 van de gewone begroting 2021 van
de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming door de
Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354748

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2021 van de Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de
Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354159

(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Jaarlijks verslag 2019.
Het jaarlijks verslag 2019 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
28/05/2020) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354045

(R)
Toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Organiek reglement.- Wijzigingen.
De wijzigingen aan het organiek reglement aannemen zoals opgenomen in het besluit van 28/05/2020 van
de Berg van Barmhartigheid.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355636

(R)
Sint-Elisabethkerk te Haren.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 122.671,18 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354867

(R)
Sint-Jans en Sint-Stefaan ter Miniemenkerk.- Rekening 2018.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2018.- Batig saldo : 16.569,27 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2357076

(R)
Sint-Pieter en Pauwelkerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2021 van de Sint-Pieter en Paulus kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355172

(R)
Heilige-Klarakerk te Jette.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 32.202,15 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355719
(R)
Sint-Niklaaskerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2021 van de Sint-Niklaaskerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354481

(R)
Kristus-Koningkerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2021 van de Kristus-Koningkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354636

(R)
Sint-Niklaaskerk.- 2de wijziging aan de begroting van 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring van de wijzigingen aan de begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355079

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Begroting 2021.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Onze-Lieve-Vrouw ter
Kapellekerk.- 2) Gewone dotatie van 120,21 EUR.- Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2021
van de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming door de
Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Stad)

-----------------------------------------------------------------------
[28] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2357049

(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2021 van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355309

(R)
Sint-Adrianus kerk te Elsene.- Wijzigingen aan de begroting van 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen aan de begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355404

(R)
Goddelijk kind Jesus kerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 605,55 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2357888

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrækerk.- Rekening 2018.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2018.- Tekort : 6.461,82 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354065

(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Begrotingswijzigingen.
De begrotingswijzigingen 2020 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur
van 28/05/2020) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2354454
(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 37.431,15 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2355470

(R)
Sint-Jan-Baptist ten Begijnhofkerk.- Rekening 2019.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2019.- Batig saldo : 7.047,43 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2352365 (R)

Principe om in diverse bijkomende, noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader
van de COVID-19 pandemie.- Lijst nr. 6.-  Toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet.
1) Akte nemen van de beslissing nr. 43 van het College van 09/07/2020 om in diverse bijkomende,
noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader van de COVID-19 pandemie
overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Elke uitgave zal deel uitmaken van
een afzonderlijke onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel
42, § 1er, 1°, b) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- De uitgaven zullen naargelang
de noden worden vastgelegd en betreffen, zonder volledig te zijn, de levering van stoffen, elastieken,
scharen en andere benodigdheden voor de vervaardiging van bloezen en maskers door vrijwilligers, de
levering van hygiënische producten zoals handschoenen en andere hydroalcoholische gels en diverse
verwante uitgaven en anderen.- 2) Instemmen met de uitgaven ten belope van een bijkomend totaal bedrag
van 5.002,11 EUR incl. btw dat ingeschreven wordt op artikel 14001/12402 "rampen / technische
benodigdheden voor rechtstreeks verbruik" van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2342955 (R)

Ordonnantie van 16/07/1998 met betrekking tot het toekennen van subsidies bestemd voor het
aanmoedigen van investeringen van openbaar nut.- Goedkeuren van de gewijzigde lijst met projecten, die
in het kader van het driejaarlijks investeringsplan 2019-2021 worden voorgesteld.
1) Het driejarig investeringsplan voor 2019-2021 bestaande uit de volgende projecten aannemen :
* De dotatie voor het driejarig investeringsprogramma, voor een maximumbudget van 2.170.000,00 EUR :
- Project 2 : Begraafplaats van Brussel te Evere : aankoop en plaatsing van nieuwe columbariums -
Geraamd bedrag van de werken : 100.000,00 EUR - Verwachte subsidie : 50.000,00 EUR (50%);
- Project 3 : "HEFF Buls-Lemonnier" : renovatie ramen, Lemonnierlaan 110, 1000 Brussel - Geraamd
bedrag van de werken : 300.000,00 EUR - Verwachte subsidie : 270.000,00 EUR (90%);
- Project 4 : Atheneum Léon Lepage : renovatie ramen, Rijkeklarenstraat 30, 1000 Brussel - Geraamd
bedrag van de werken : 500.000,00 EUR - Verwachte subsidie : 450.000,00 EUR (90%);
- Project 5 : Instituut De Mot-Couvreur : renovatie ramen, Nieuwe Graanmarkt 24, 1000 Brussel -
Geraamd bedrag van de werken : 1.000.000,00 EUR - Verwachte subsidie : 900.000,00 EUR (90%);
- Project 6 : Koninklijke Academie voor Schone Kunsten : renovatie ramen, Zuidstraat 144, 1000 Brussel
- Geraamd bedrag van de werken : 500.000,00 EUR - Verwachte subsidie : 450.000,00 EUR (90%);
- Project 7 : Oprichting van een nieuwe sociale antenne in Neder-over-Heembeek, Wimpelbergstraat, 1120
Neder-over-Heembeek - Geraamd bedrag van de werken : 1.224.520,00 EUR - Verwachte subsidie :
612.260,00 EUR (50%);
- Project 8 : Oprichting van een nieuwe sociale antenne te Laken, Masoinlaan, 1020 Laken - Geraamd
bedrag van de werken : 2.582.720,16 EUR - Verwachte subsidie : 1.291.360,08 EUR (50%);
- Project 9 : Uitbreiding van de sociale antenne Artois, Artoisstraat 1000 Bruxelles - Geraamd bedrag van
de werken : 220.432,52 EUR - Verwachte subsidie : 110.216,26 EUR (50%);
- Project 10 : Renovatie van gazons, bossen en paden in het warandepark - Geraamd bedrag van de werken
: 500.000,00 EUR - Verwachte subsidie : 450.000,00 EUR (90%);
- Project 11 : Volledige heraanleg van de groene ruimten volgens het resultaat van het participatief proces,
Marguerit Durassquare - Geraamd bedrag van de werken : 1.179.750,00 EUR - Verwachte subsidie :
1.061.775,00 EUR (90%);
2) Het Departement Financiën wordt belast de aanvraagformulieren voor subsidies in het kader van de
DIP 2019-2021, aan de Administratie Openbare Besturen - Dienst gesubsidieerde Werken voor
beschikking over te maken.

-----------------------------------------------------------------------
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[37] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2349151 (R)
Financiering van de investeringen.- Marktconsultatie voor het aangaan van leningen bestemd voor de
financiering van de buitengewone dienst 2015 van de Stad en voor de financiering van het dienstjaar 2015
en 2016 van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.
1) Principe van de lancering van een marktconsultatie (loten 1, 2, 3 en 4) voor het aangaan van leningen
voor een uitgave van een bedrag van 66.042.970,56 EUR bestemd voor de financiering van de
buitengewone dienst 2015 van de Stad.- 2) Principe van de lancering van een marktconsultatie (loten 5 en
6) voor het aangaan van leningen voor een uitgave van een bedrag van 7.842.826,19 EUR bestemd voor
de financiering van de buitengewone dienst 2015 en 2016 van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD
Elsene, onder voorbehoud van machtiging van de Stad Brussel door deze laatste.- 3) De lijst der banken
die uitgenodigd zullen worden om een offerte in te dienen op basis van het consultatiereglement DET2015
aannemen, hetzij de banken Argenta spaarbank NV, Belfius bank NV, BNP Paribas fortis, ING België
NV, KBC Bank, CBC banque, Triodos bank, en NewB bank.- 4) De Stad Brussel aanduiden als handelend
voor zichzelf en voor rekening van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- 5) De administratieve
en technische clausules aannemen zoals vermeld in het consultatiereglement DET2015.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2354768 (R)

Samenstelling van een kasvoorraad 2020.- Nieuwe kassa voor kleine onkosten van het Kabinet van mevr.
Faouzia HARICHE.
De kasvoorraad 2020 van de nieuwe kleine onkostenkassa van het Kabinet van mevr. Faouzia HARICHE
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2353681 (R)

Overeenkomsten betreffende de toekenning van bijkomende thesaurievoorschotten ten gunste van het
UKZKF, het UVC Brugmann en het Jules Bordet Instituut, in toepassing van de
financieringsovereenkomst die een gemeentelijke interventie bepaalt in het voordeel van de Brusselse
openbare ziekenhuizen.- Uitbetaling van de thesaurievoorschotten toelaten.
Overeenkomst betreffende de toekenning van een thesaurievoorschot van 5.000.000,00 EUR ten gunste
van het UKZKF, in toepassing van de financieringsovereenkomst die een gemeentelijke interventie
bepaalt in het voordeel van de Brusselse openbare ziekenhuizen.- Overeenkomst betreffende de
toekenning van een thesaurievoorschot van 20.000.000,00 EUR ten gunste van het UVC Brugmann, in
toepassing van de financieringsovereenkomst die een gemeentelijke interventie bepaalt in het voordeel van
de Brusselse openbare ziekenhuizen.- Overeenkomst betreffende de toekenning van een
thesaurievoorschot van 10.000.000,00 EUR ten gunste van het Jules Bordet Instituut, in toepassing van de
financieringsovereenkomst die een gemeentelijke interventie bepaalt in het voordeel van de Brusselse
openbare ziekenhuizen.- Kennisname van de inschrijving van deze thesaurievoorschotten in de algemene
boekhouding.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2353627 (R)

Toepassing van de financiële conventie die een gemeentelijke interventie bepaalt in het voordeel van de
openbare ziekenhuizen van de Stad Brussel.- Beslissing nr. 501 van het College van 25/06/2020.-
Kennisgeving aan de Raad.
Kennisnemen van de beslissing nr. 501 van het College van 25/06/2020 m.b.t. het principe van de
uitbetaling van de bijkomende thesaurie-voorschotten in het voordeel van de openbare ziekenhuizen van
de Stad Brussel in toepassing van de financiële conventie die een gemeentelijke interventie bepaalt in het
voordeel van de openbare ziekenhuizen van de Stad Brussel en de aanduiding van de vertegenwoordigers
van de Stad Brussel die de vergaderingen tussen de Stad en IRIS bij dienen te wonen teneinde het bedrag
van de bijkomende thesaurie-voorschotten, de planning van de interventies en de financiële opvolging te
kunnen bepalen en vast te leggen.

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

[41] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2341431 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering van
elektrische apparatuur voor verschillende inrichtingen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/011216/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011216/MPG.- Uitgave van
153.200,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikelen 73508/74451 et 70008/74451 van de buitengewone
begroting van 2020 voor de totale uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begrotingen voor de
ontvangst onder de vorm van een subsidie ten belope van 80% van de subsidieerbare 61.000,00 EUR van
de 'Fédération Wallonie-Bruxelles'.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 55 van het College van
09/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[42] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2345937 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van faxapparaten met een geringe milieu-impact (CDA/011392/YOU).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011392/YOU.- Uitgave over 24
maanden van 40.000,00 EUR inclusief 21% btw of 80.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verschillende artikelen met economische code 74251 van de
buitengewone begrotingen van 2020 à 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 58 van het College van 09/07/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2355099 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van vaste paaltjes in nodulair
gietijzer voor de Cel Studies-Vergunningen van het Departement Wegeniswerken (CDA/011480/PTL).-
Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011480/PTL.- Uitgave
van 200.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 42105/74152 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2352348 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011435.- Totale raming van 25.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 77 van het College van 09/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2351629 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslist met het doel de leveringen, gedurende 12
maanden, van energiezuinige luchtkoelers "Aircoolers" CDA/011397/PAD).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011397/PAD.- Uitgave over 12 maanden van 9.000,00 EUR
inclusief 21% btw of 36.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal verlengbaar is met 12
maanden.- Verschillende artikels van economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van
2020 en 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de
begroting van 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 71 van het College van 09/07/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2353653 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van gegevensverzamelingssystemen voor
opnemer voor de cel duurzame ontwikkeling van het departement Organisatie (CDA/011475/LDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011475/LDR.- Uitgave van
46.200,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10401/74451 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 99 van het College van 16/07/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2354403 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR
btw exclusief.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011461.- Totale raming van 3.600,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 103 van het College van 16/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[48] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2353844 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering,
gedurende 24 maanden, van elektrisch, elektropneumatisch en draadloos handgereedschap en
bijbehorende toebehoren en verbruiksgoederen (CDA/011463/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011463/PTL.- Uitgave over 24
maanden van 84.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 16.800,00 EUR voor perceel 1, 16.800,00 EUR
voor perceel 2, 16.800,00 voor perceel 3, 25.200,00 EUR voor perceel 4 en 8.400,00 EUR voor perceel 5,
of 168.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal verlengbaar is met 24 maanden.- Verscheidene
artikels met economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2020 tot 2022 en 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 aanneming van de begrotingen van 2021 en
2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening voor
de uitgaven voor de aankoop van artikelen op de buitengewone begroting.- Kennisnemen van beslissing
nr. 118 van het College van 20/08/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2349161 (R)

Overheidsopdracht tegen prijslijst en in 3 percelen voor de levering, montage en plaatsing, gedurende 24
maanden, van houten biblioteekmeubilair (CDA/011220/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011220/DCH.- Uitgave van
50.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 10.000,00 EUR voor het perceel 1, 10.000,00 EUR voor het
perceel 2 en 30.000,00 EUR voor het perceel 3.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begrotingen
van 2020 tot 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van
de begrotingen van 2021 en 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 65 van het College van
09/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2352718 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011455.- Totale raming van 30.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 81 van het College van 09/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2348230 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van een elektrische veegmachine van +/- 1
m³, de overname van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 48 maanden, het onderhoud van de
elektrische veegmachine van +/- 1 m³ (CDA/011240/DDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.
Bijkomende uitgave inclusief 21% btw van 4.418,98 EUR voor de aankoop van de veegmachine en van
6.798,00 EUR voor het onderhoud van de veegmachine waardoor het bedrag van de opdracht op
203.216,98 EUR inclusief btw komt.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2020 voor
de aankoop van de veegmachine en artikel 87605/12406 van de gewone begrotingen van 2021 tot 2025
voor het onderhoud van de veegmachine (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten
en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening voor de bijkomende uitgave voor de aankoop van de veegmachine.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2352444 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011429.- Totale raming van 30.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 78 van het College van 09/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[53] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2352524 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van spellen, speelgoed en materiaal voor psychomotoriek, en van didactisch materiaal
(CDA/011350/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011350/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht eenmaal
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 aannemeing van de begroting van 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 427 van het College
van 16/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2352640 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011226.- Totale raming van 10.500,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 79 van het College van 09/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2351430 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van luchtkwaliteitsopnemers voor het
departement Organisatie (CDA/011452/lDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011452/lDR.- Uitgave van
90.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10401/74451 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 91 van het College van 16/07/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2353874 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst met uitgaven van minder dan
30.000,00 EUR btw exclusief.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011446.- Totale raming van 2.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 428 van het College van 16/07/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2353601 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van verdelers voor papieren
handdoeken voor verschillende scholen van het Departement Openbare Onderwijs (CDA/011406/DCH).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011406/DCH.- Uitgave over
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 117 van het College van 20/08/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2356262 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
gedurende 12 maanden, van verlichtingsapparatuur en verbruiksgoederen (CDA/011353/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011353/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 15.000,00 EUR voor perceel 1 en 65.000,00
EUR voor perceel 2, of 160.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal verlengbaar is met 12
maanden.- Artikelen 72360, 72460 et 74451 van de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021 voor het
perceel 1 en 12402 et 12502 van de gewone begrotingen van 2020 en 2021 voor het perceel 2 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van 2021 door
de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 61 van het College van 27/08/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[59] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2351843 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-050.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-346.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 5.224,56 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. EA05-30-2017.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 107 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2356083 (R)

Sport.- Werkingstoelage.- Vzw Brussels Major Events : 50.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 50.000,00 EUR aan de vzw «Brussels Major
Events».- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2351849 (R)

Overeenkomst aangaande de veiligheid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden in het Koning
Boudewijnstadion (seizoen 2020-2021).
Overeenkomst tussen de Stad, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Politie, de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, het Rode Kruis en het UZ Brussel
betreffende de veiligheid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden georganiseerd door de K.B.V.B. in het
Koning Boudewijnstadion (seizoen 2020-2021).

-----------------------------------------------------------------------
[62] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2349838 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - juni 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 1.512,50 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Kennisnemen van de beslissing nr. 47 van
het College van 02/07/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[63] Personeel - Human ressources -  - 2353864 (R)
JUR - EPB - Overeenkomst tussen de Stad en Leefmilieu Brussel.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en Leefmilieu Brussel betreffende de bepalingen omtrent het
gebruik, de te verschaffen verantwoordingsstukken en de eventuele terugbetaling van de toelage met de
referentie SUB/2020/BXL/PEB die werd toegekend.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Personeel - Human ressources -  - 2348295 (R)

SOC - Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Ondernemen.Brucity.- Toegang tot de vrijstelling
van remgelden in bepaalde ziekenhuizen van het Iris-netwerk.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Ondernemen.Brucity betreffende de toekenning, aan de
personeelsleden van de vereniging, van het voordeel van de vrijstelling van remgelden in bepaalde
ziekenhuizen van de Iris-groep, gevestigd op het grondgebied van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Personeel - Human ressources -  - 2353317 (R)

SEC - Aanpassing van het administratief en geldelijk statuut voor de personeelsleden van de Stad Brussel.
De aanpassingen aan het administratief en geldelijk statuut van de personeelsleden van de Stad Brussel
aannemen.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 7 september 2020 10

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2351848&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2356085&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2351853&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2349840&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2353867&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2348297&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2353319&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[66] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2357903 (R)
Jeugd.- Specifieke toelagen in het kader van de versterking van de sociale cohesie.- Oproep 2020.- Totaal
bedrag : 40.000,00 EUR.
Aannemen, onder voorbehoud van de definitieve aanvaarding door de Franse Gemeenschapscommissie en
onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen feuilleton nr. 1 2020 door de
gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid :
1) De definitieve verdeling en toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 40.000,00 EUR op
het artikel 84210/33202 van de gewone begroting 2020 als volgt :
- 2.500,00 EUR - vzw "Maison de la Famille";
- 2.884,61 EUR - vzw "Entraide Bruxelles";
- 2.884,62 EUR - vzw Anneessens 25;
- 2.884,62 EUR - vzw "Ateliers du soleil";
- 2.884,61 EUR - vzw "Espace Cultures et Développement";
- 2.884,62 EUR - vzw SINGA;
- 2.884,62 EUR - vzw "A.M.O de N.O.H.";
- 2.884,62 EUR - vzw "Arthis - Maison Culturelle belgo-roumaine";
- 2.884,61 EUR - vzw "Formosa";
- 2.884,62 EUR - vzw "Centre social du Béguinage";
- 2.884,61 EUR - vzw "Double Sens";
- 2.884,62 EUR - vzw "Objectif, mouvement pour l'égalité des droits";
- 2.884,61 EUR - vzw "Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la jeunesse";
- 2.884,61 EUR - vzw "Progrès";
2) De uitvoering van de projecten door de in punt 1) genoemde begunstigde verenigingen volgens de
voorwaarden van de standaardovereenkomsten, onder voorbehoud van de aanneming van de Feuilleton nr.
1 door de Gemeenteraad en de aanneming van de begrotingswijzigingen door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2352410 (R)

Jeugd.- Specifieke toelage.- vzw "Vision Solidaire" : 2.900,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 2.900,00 EUR aan de vzw «Vision Solidaire» voor de
organisatie van het project «Un ring sur la Street».- Artikel 76110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2355130 (R)

Jeugd.- Sociale Verankering.- Programma 2016-2020.- Aanhangsel nr. 3 bij het Gemeentelijk contract
voor Sociale Verankering 2016-2020 van de Stad Brussel.- Verlenging van de Gemeentelijke contracten
tot 31/12/2021.
Het aanhangsel nr. 3 bij het Gemeentelijk contract voor Sociale Verankering 2016-2020 van de Stad
Brussel aannemen, goedgekeurd door het College van de Franse Gemeenschapscommissie van
14/11/2019.

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

[69] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2346299 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-041
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-291.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 6.757,85 EUR (incl. btw).-
Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK05-106-
2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 305 van het College van 09/07/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2348379 (R)

Nieuw Actieplan autodelen.- Vooruitzicht 2021.
Aanneming van de Nieuw actieplan autodelen van de Stad, vooruitzicht 2021.

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

[71] Organisatie - Methoden - Methoden - 2359204 (R)
Horizon 2020 project "Response".- Ondertekening van aangepaste versie Consortiumovereenkomt en
Subsidieovereenkomst.
De consortiumovereenkomst en subsidieovereenkomst aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[72] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2309314 (R)
Toelage 2020 aan de vzw Mabru.- Bedrag : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw Mabru voor de organisatie van de promotie van de handelaars
van de Brusselse Ochtendmarkt voor de organisatie van animaties en/of verlichting in 2020, toekennen.-
Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2358000 (R)
Toelage 2020.- Vzw "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet".- Bedrag : 37.000,00
EUR.
Een subsidie van 37.000,00 EUR aan vzw "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet"
voor de organisatie van verlichtingen, herdenkingen en evenementen : "Europe Out of the Shadows en
Europe Dream Deal", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2358007 (R)
Toelage 2020 aan de vzw Schuman Square Comité.- Bedrag : 15.000,00 EUR.
Een subsidie van 15.000,00 EUR aan vzw Schuman Square Comité voor de organisatie van "Schuman
Lights Up 2020", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2358004 (R)
Toelage 2020.- Vzw "Groupe d'Animation du Quartier europeen de la ville de bruxelles,dit quartier nord-
est".- Bedrag : 3.000,00 EUR.
Een subsidie van 3.000,00 EUR aan vzw "Groupe d'Animation du Quartier europeen de la ville de
bruxelles,dit quartier nord-est" voor de organisatie van wijkfesten, toekennen.- Artikel 52009/32201 van
de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2348972 (R)
Bedrag vermindering van de terrasretributie 2020.
- De vermindering van de helft van het bedrag van de terrasretributie voor het jaar 2020 goedkeuren.
- Een uitzonderlijke betalingstermijn verlenen tot 31/12/2020 om de betaling van deze retributie te
honoreren aan alle betrokken exploitanten.
- Machtiging te verlenen voor de aflevering van terrasvergunningen aan de betrokken exploitanten zonder
te wachten op de voorafgaande betaling van de genoemde retributie.

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

Handel - 2351437 (R)
Toelage 2020 aan de vzw Antiekmarkt van de Zavel : 27.653,00 EUR.
Een subsidie van 27.653,00 EUR toekennen aan de vzw Antiekmarkt van de Zavel voor de organisatie van
de herlancering van de markt na Covid-19 en de organisatie van de Zavelontwerpmarkt 2020.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2350654 (R)
Toelage 2020 aan de vzw Sint-Jacobswijk : 4.750,00 EUR.
Een subsidie van 4.750,00 EUR aan de vzw Sint-Jacobswijk voor de organisatie van de communicatie,
voor de Dag van de buren en voor de buurtvergaderingen, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2020.

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

Handel - 2357821 (R)
Toelage 2020 aan de vzw "Galeries Royales Saint-Hubert".- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR aan vzw "Galeries Royales Saint-Hubert" voor de organisatie van de
Kerstversieringen 2020, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[80] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2351328 (R)
Toelage 2020 aan de vzw Womenpreneur : 5.000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR aan vzw Womenpreneur toekennen voor de organisatie van GenerationW
programme.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2351397 (R)
Toelage 2020 aan de feitelijke vereniging "Comité de Quartier Marie-C/Reine/Stéphanie" : 4.000,00 EUR.
Een subsidie van 4.000,00 EUR toekennen aan de feitelijke vereniging "Comité de Quartier Marie-
C/Reine/Stéphanie" voor de organisatie van Bloemenmarkt 2020.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2020.

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

Handel - 2350651 (R)
Toelage 2020 aan de vzw Quartier Dansaert : 20.750,00 EUR.
Een subsidie van 20.750,00 EUR aan de vzw Quartier Dansaert voor de organisatie van Unlocked,
Dressed Up, Uptown/Downtown Design, Winter Windows, Website DowntownDansaert, toekennen.-
Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

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

Handel - 2351424 (R)
Toelage 2020 aan de NV Brussels Business Hubs : 6.000,00 EUR.
Een subsidie van 6.000,00 EUR aan de NV Brussels Business Hubs voor de organisatie van een lokale en
duurzame Kerstmarkt, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[84] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2351975 (R)

NoWayBack vzw.- Toelage : 8.470,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 8.470,00 EUR aan de vzw NoWayBack, voor een langdurige
testopstelling configuratie waterbuffertank opensource.brussels ter hoogte van de werf NEO.- Artikel
76605/332/02 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2355483 (R)

Subsidie 2020.- Schrapping van de nominatieve subsidie aan de vzw "Les Pêcheurs laekenois".- Bedrag :
250,00 EUR.
Schrapping van de nominatieve subsidie van 250,00 EUR aan de vzw "Les Pêcheurs laekenois" voor het
jaar 2020, aangezien de subsidie door het departement Cultuur, Jeugd en Sport is overgenomen.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2342822 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van lokalen in het gebouw gelegen Emile
Bockstaellaan 160 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/95/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/95/EV.- Uitgave van 228.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76605/723/60 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 179621.- Onderhoud
: 179622.- Investeringsproject nr. AEK05-48-2016.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[87] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2348514 (R)

Overeenkomst aangaande het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen van de hondenbrigade.
Overeenkomst nr. TV/2020/119/EV, tussen de Stad Brussel en de Politiezone Brussel HOOFDSTAD
Elsene, betreffende het kosteloos ter beschikking stellen van lokalen van de hondenbrigade gelegen
Schaduwweg nr. 22 te 1000 Brussel (Ter Kamerenbos) tijdens de renovatiewerkzaamheden aan de lokalen
bezet door het personeel van de Cel Groene Ruimten, gelegen Croquetweg (Ter Kamerenbos) nr. 2 te
1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2355202 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-053.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-424.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 10.847,88 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. KL05-492-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 439 van het College van 20/08/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2351903 (R)

Vzw "LRBPO".- Toelage van 2.000,00 EUR.
Een toelage van 2.000,00 EUR toekennen aan de vzw "LRBPO" voor de verzorging van wilde dieren van
de Stad.- Artikel 87506/33202 van de gewone begroting 2020.

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

[90] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2352099 (R)
Nederlandstalig secundair onderwijs van de Stad Brussel.- Crisismanager Hoofdstedelijk Instituut
Anneessens-Funck.
Een bijkomende vergoeding voor de functie van crisismanager van het Hoofdstedelijk Instituut
Anneessens-Funck toekennen.

-----------------------------------------------------------------------
[91] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2350792 (R)

OO/AB/YB.- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans en de Jetse Academie Muziek-Woord-Dans.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Hoofdstedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans" en de Gemeente Jette, inrichtende macht van de “Jetse
Academie Muziek-Woord-Dans”, om de modaliteiten vast te leggen van de terbeschikkingstelling door de
Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van een ruimte die bestaat uit één lokaal,
gelegen te Nieuwland 198, 1000 Brussel, ten gunste van de Jetse Academie Muziek-Woord-Dans.

-----------------------------------------------------------------------
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[92] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2351592 (R)
Nederlandstalig secundair onderwijs van de Stad Brussel.- Selectieprocedure voor het ambt van Technisch
Adviseur Coördinator.
1) De selectieprocedure goedkeuren.- 2) De samenstelling van de jury vastleggen.

-----------------------------------------------------------------------
[93] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2307348 (R)

Verwerving voor openbaar nut van een goed gelegen Trassersweg in Neder-over-Heembeek,
gekadastreerd te Brussel, 19e divisie, sectie A, nr. 88/02E 2.- Het versturen van een tegenbod.
Het versturen van een tegenbod voor de aankoop in volle eigendom ten bedrage van 225.000,00 EUR voor
het goed gelegen in de Trassersweg in Neder-over-Heembeek, gekadastreerd onder Brussel, 19de divisie,
sectie A, nr. 88/02E 2 aannemen.
De kredieten zijn opgenomen in artikel 76605/71160 van de buitengewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2351366 (R)

20 PLAN TOPO.- Benoeming Openbare Wegen.- Slakkengang.
Herstellen van de benaming «Impasse des Escargots - Slakkengang».

-----------------------------------------------------------------------
[95] Stedenbouw - Plan - Planning - 2351622 (R)

Overheidsopdracht van diensten/werken met betrekking tot de uitvoering en de plaatsing van een
affichagesysteem op de gevel van het gebouw gelegen Aarlenstraat 104.
Overheidsopdracht van werken/diensten met betrekking tot de uitvoering en de plaatsing van een
affichagesysteem op de gevel van het gebouw gelegen Aarlenstraat 104 voor een bedrag van 17.644,60
EUR excl. btw, d.w.z. 21.349,97 EUR incl. btw.- Kennisnemen van de beslissing nr. 314 van het College
van 16/07/2020 in toepassing van artikels 234§3 en 236 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Stedenbouw - Plan - Planning - 2358577 (R)

BBP nr. 60-08 "Antwerpen - Alhambra".- Totale Opheffing.- Milieueffectenrapport niet opstellen.-
Voorlopig aanneming van het ontwerp van totale opheffing.- Openbaar onderzoek.
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) Dat in het
licht van die adviezen de volledige opheffing van het BBP Antwerpen-Alhambra nr. 60-08
gerechtvaardigd is en niet het voorwerp moet uitmaken van een milieueffectenrapport in het kader van de
aangepaste bijlage D.- 3) Het ontwerp van de totale opheffing van het BBP Antwerpen-Alhambra nr. 60-
08 krachtens de artikels 48 en 49 van het BWRO aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.- 4) Het
College van Burgemeester en Schepen te belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
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[97] Stedenbouw - Plan - Planning - 2358555 (R)
Totale opheffingen : BBP nr. 60-18/60-19 ‘Washuisstraat’ - BBP nr. 21-07/21-08 ‘Aanaardings
Menslievendheidsstraat’ - BBP nr. 45J ‘Minimenwijk’ - BBP 50-32 ‘Wannekouter - Stalkruidlaan’.-
Principebesluit.- Ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het leefmilieu.- Aanvraag voor advies van de
gewestelijke instellingen.- Subsidiëring.
1) Volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60-18/60-19 ‘Washuisstraat’.- Dat de
volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60-18/60-19 ‘Washuisstraat’ geen
noemenswaardige gevolgen voor het milieu zal hebben.- De adviezen te vragen van de instelling belast
met de planning (perspective.brussels) en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu
Brussel) overeenkomstig artikels 44§1 en 57/1 van het BWRO voor de volledige opheffing van het
Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60-18/60-19 ‘Washuisstraat’.- Een subsidie aan te vragen bij de
gewestinstellingen voor de volledige opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60-18/60-19
‘Washuisstraat’.- 2) Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met het vervullen van de
wettelijke formaliteiten voor de volledige opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60-18/60-19
‘Washuisstraat’.
3) Volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 21-07/21-08 ‘Aanaardings
Menslievendheidsstraat’.- Dat de volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 21-07/21-08
‘Aanaardings Menslievendheidsstraat’ geen noemenswaardige gevolgen voor het milieu zal hebben.- De
adviezen te vragen van de instelling belast met de planning (perspective.brussels) en van het Brussels
Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) overeenkomstig artikels 44§1 en 57/1 van het BWRO
voor de volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 21-07/21-08 ‘Aanaardings
Menslievendheidsstraat’.- Een subsidie aan te vragen bij de gewestinstellingen voor de volledige
opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan nr. 21-07/21-08 ‘Aanaardings Menslievendheidsstraat’.- 4)
Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten
voor de volledige opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan nr. 21-07/21-08 ‘Aanaardings
Menslievendheidsstraat’. 5) Volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 45J
‘Minimenwijk’.- Dat de volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 45J ‘Minimenwijk’
geen noemenswaardige gevolgen voor het milieu zal hebben.- De adviezen te vragen van de instelling
belast met de planning (perspective.brussels) en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu
Brussel) overeenkomstig artikels 44§1 en 57/1 van het BWRO voor de volledige opheffing van het
Bijzonder Bestemmingsplan nr. 45J ‘Minimenwijk’.- Een subsidie aan te vragen bij de gewestinstellingen
voor de volledige opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan nr. 45J ‘Minimenwijk’.- 6) Het College
van Burgemeester en Schepenen belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de
volledige opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan nr. 45J ‘Minimenwijk’. 7) Volledige opheffing
van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 50-32 ‘Wijk Wannekouter - Stalkruidlaan’.- Dat de volledige
opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 50-32 ‘Wijk Wannekouter - Stalkruidlaan’ geen
noemenswaardige gevolgen voor het milieu zal hebben.- De adviezen te vragen van de instelling belast
met de planning (perspective.brussels) en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu
Brussel) overeenkomstig artikels 44§1 en 57/1 van het BWRO voor de volledige opheffing van het
Bijzonder Bestemmingsplan nr. 50-32 ‘Wijk Wannekouter - Stalkruidlaan’.- Een subsidie aan te vragen
bij de gewestinstellingen voor de volledige opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan nr. 50-32 ‘Wijk
Wannekouter - Stalkruidlaan’.- 8) Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het
vervullen van de wettelijke formaliteiten voor de volledige opheffing van dit Bijzonder Bestemmingsplan
nr. 50-32 ‘Wijk Wannekouter - Stalkruidlaan’.

-----------------------------------------------------------------------
[98] Stedenbouw - Plan - Planning - 2354028 (R)

Gemeentelijk Duurzaam Ontwikkelingsplan.- Overheidsopdracht voor diensten van beperkte waarde met
betrekking tot het opstellen van een juridische analyse op de opheffing van het BBP.
Overheidsopdracht voor diensten van beperkte waarde met betrekking tot het opstellen van een juridische
analyse op de opheffing van het BBP aan Simont Braun SCRL/CVBA Advocaten, Louizalaan 250 (10)
1050 Brussel voor een bedrag van 12.000,00 EUR excl. btw, d.w.z. 14.520,00 EUR incl. btw.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 452 van het College van 20/08/2020 in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[99] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2351599 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het onderhoud van de Villerstoren, Villersstraat 29 te
1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2020/120.
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 24.061,35 EUR btw inbegrepen.- Artikel
77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. CC06-336-2009.- Lening
: artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 360 van het College van 09/07/2020, in
toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[100] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2356094 (R)

CHA 20 : Wct nr. 17 - Duurzaam Wijkcontract De Marollen : Oproep tot burgerinitiatieven 2020 - Made
in Marolles 3de editie.- Participatiereglement.
Participatiereglement voor de burgerinitiatievenoproep 2020.- Made in Marolles 3, te leiden in het kader
van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2356091 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Operatie 5.03 - "Projectenoproep n° 2 voor de herwaardering van
de openbare buurtruimten".- Overeenkomsten tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en de verschillende projectverantwoordelijken.
Overeenkomsten tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verschillende
projectverantwoordelijken van de operatie 5.03 "Projectenoproep n° 2 voor de herwaardering van de
openbare buurtruimten" te leiden in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2352010 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen - Operatie 5.06 - "Projectenoproep ter ondersteuning van de
voedings(hulp)sector voor een gezonde en duurzame voeding".- Overeenkomsten tussen de Stad Brussel,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verschillende projectverantwoordelijken.
Overeenkomsten tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de verschillende
projectverantwoordelijken van 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 Duurzaam
Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2351584 (R)

Stadsvernieuwingscontract SVC 1 «Citroën-Vergote» : Oproep tot burgerinitiatieven 2020.- Toekenning
van de subsidies.- Uitgaven. (Ref. 20200820_raad.docx)
Toekenning van een subsidie van 50.000,00 EUR aan de 6 laureaten waarvan het project betrekking heeft
ofwel op beide gemeenten ofwel op het grondgebied van de Stad Brussel, van de oproep tot
burgerinitiatieven 2020 georganiseerd in het kader van het Stadsvernieuwingscontract SVC1 "Citroën-
Vergote", verdeeld als volgt :
* Artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020 :
-"Bruxelles-Enseignement" vzw : 10.000,00 EUR;
-"Potager Partager" (feitelijk vereniging) : 4.500,00 EUR;
-"Le Kiosque à Graines" - De Zadenkiosk asbl-vzw : 9.500,00 EUR;
-"Ras El Hanout" AS vzw : 10.000,00 EUR;
-"Canal It Up" vzw : 6.000,00 EUR.
* Artikel 93022/43501 van de gewone begroting 2020 :
Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie : 10.000,00 EUR.
Vrijmaking van het beschikbaar krediet van 122.000,00 EUR op het artikel 93022/33202 van de gewone
begroting 2020 voor het "Duurzaam Wijkcontract De Marollen : actie 5.06 - Sociaal restaurant",
nagevolge de aanduiding van de projectverantwoordelijken voor deze actie.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2352045 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2020 : Verwezenlijking van de muurschildering
"Yasmina" op 2 muren gelegen Verdunstraat 560 te 1130 Brussel.
Plaatsen van een opdracht voor aanneming van diensten voor het aanbrengen van de striptekening
"Yasmina" op 2 muren gelegen Verdunstraat 560 te 1130 Brussel, op basis van het bijzonder lastenboek
n° CAR/20/FA/207.- Opdracht voor aanneming van diensten van beperkte waarde via aanvaarde factuur
na raadpleging van 4 ondernemingen in toepassing van het artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave
van 35.035,55 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93022/74951 van de buitengewone begroting 2020.-
Lening : artikel 93022/74951.- Kennisnemen van de beslissing nr. 364 van het College van 09/07/2020, in
toepassing van artikel 234 paragrafen 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[105] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2344855 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2020.- Verwezenlijking van de muurschildering
“Krokodillen”, naar het werk van Thomas Mathieu et Juliette Boutant, op de blindmuren van de school
Gatti de Gamond, gelegen op de hoek van de Kanonstraat en de Koolstraat te 1000 Brussel.-
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Société Publique d’Administration des Bâtiments Scolaires
Bruxellois (SPABSB), eigenaar van het gebouw (CAR/20/201).- Overeenkomst tussen de Stad Brussel, de
auteurs en de uitgever Editions Casterman SA (CAR/20/200).- Vergoeding van de auteurs.
Overeenkomst nr. CAR/20/201, tussen de Stad Brussel en de Société Publique d’Administration des
Bâtiments Scolaires Bruxellois (SPABSB), eigenaar van het gebouw gelegen Kanonstraat 9 te 1000
Brussel (school Gatti de Gamond).- Overeenkomst nr. CAR/20/200 tussen de Stad Brussel, de auteurs en
de uitgever Editions Casterman SA, voor de verwezenlijking van de muurschildering “Krokodillen”, naar
het werk van Thomas Mathieu et Juliette Boutant, op de blindmuren van de school Gatti de Gamond,
gelegen op de hoek van de Kanonstraat en de Koolstraat te 1000 Brussel.- Vergoeding van de auteurs.-
Uitgave van 2.650,00 EUR.- Artikel 93022/74951 van de buitengewone begroting 2020.- Kunstwerk :
181387.- Referentiedossier nr. 0604/12/081.

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

[106] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2357518 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Les Identités du Baobab" : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw «Les Identités du
Baobab» voor het festival "Massimadi 2020".- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2357548 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Cinemamed" : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw «Cinemamed»
voor het festival "Cinéma Méditerranéen" 2020.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355460 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 30.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 30.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 20.000,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Bruegel" voor de organisatie van het evenement "Dia de
Muertos" 2020 editie;
2) 10.000,00 EUR aan de vzw Modelwijk voor de organisatie van het project “Les Jeudis en fête”.
Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2356713 (R)

Cultuur.- Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2020.- Bedrag : 75.000,00 EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 75.000,00 EUR op het artikel
76210/52252 van de buitengewone begroting 2020 aan de vzw “Riches-Claires” voor het onderhoud van
de tribune en de toevoeging van klapstoelen in de Vialazaal.- 2) Overeenkomst tussen de Stad Brussel en
deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2357598 (R)

Toerisme.- Specifieke toelagen aan de vzw Brussels Major Events.- Totaal bedrag : 86.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 86.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major
Events en verdeeld als volgt:
1) 26.000,00 EUR voor ontwikkeling van de duurzaamheid in Hello Summer;
2) 30.000,00 EUR voor consulting duurzaamheid;
3) 30.000,00 EUR als aanvullende werkingstoelage.
- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2356146 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Particulier «Sébastien Delvaux» : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de particulier «Sébastien
Delvaux» voor het project van een concert van de artieste Blanche in het Magritte Museum.- Artikel
56110/33101 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[112] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2356728 (R)
Cultuur 2020 : afschaffing van een nominatieve toelage aan de vzw Brufeest.- Toekennen van een toelage
aan de vzw Brussels Major Events.
Afschaffing van de nominatieve toelage van 30.000,00 EUR voorzien op het artikel 76210/33202 van de
gewone begroting 2020 (lijst van de overdrachten 2020) aan de vzw Brufeest voor de Culturele
ontwikkeling van de Vrijheidswijk als gevolg van een fout in de identificatie van de vereniging en het
bedrag van de subsidie.- Toekenning van een toelage van 24.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major
Events voor de Culturele ontwikkeling van de Vrijheidswijk.- Artikel 76210/33202 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2357832 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Bv «Extra-Ordinaire» : 9.900,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 9.900,00 EUR aan de besloten vennootschap
«Extra-Ordinaire» voor "De toeristische route van Brussel Centrum".- Artikel 56110/32101 van de
gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355692 (R)

Toerisme en Cultuur.- Specifieke toelagen aan de vereniging FrancoFaune.- Totaal bedrag : 15.000,00
EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 15.000,00 EUR aan de volgende vereniging
en verdeeld als volgt :
1) 10.000,00 EUR aan de vzw "FrancoFaune" voor het Festival FrancoFaune 2020.- Artikel 56110/33202
van de gewone begroting 2020;
2) 5.000,00 EUR aan de vzw FrancoFaune voor het Festival FrancoFaune 2020.- Artikel 76210/33202 van
de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[115] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2356657 (R)

Cultuur.- Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2020.- Bedrag : 15.000,00 EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 15.000,00 EUR op het artikel
76210/52252 van de buitengewone begroting 2020 aan de vzw “Les Brigittines” voor het upgraden van de
technische grill van de Kapel.- 2) Overeenkomst tussen de Stad van Brussel en deze vereniging, die de
modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355658 (R)

Toerisme.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 15.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 15.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 10.000,00 EUR aan de vzw "Charleroi Danse" voor de organisatie van het "Brussels Dance!" Festival;
2) 5.000,00 EUR aan de vzw Beeldenstorm voor de organisatie van het evenement "In Bruegels
voetsporen".
Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[117] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355407 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Association Galeries" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw «Association
Galeries» voor de organisatie van bemiddelingsactiviteiten.- Artikel 56110/33202 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[118] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355389 (R)

Specifieke toelage.- Naamloze vennootschap "Rossel & Cie" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de nv «Rossel & Cie» voor
het evenement “Nuit du Soir au Cirque Royal”.- Artikel 77210/32101 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[119] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355690 (R)
Toerisme en Cultuur.- Specifieke toelagen aan de vereniging Compartiments Auteurs.- Totaal bedrag :
9.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR aan de vzw "Compartiments
Auteurs" voor de organisatie van het Festival "Boulevard du Polar 2020" en verdeeld als volgt :
1) 5.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 4.000,00 EUR op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355980 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 37.450,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 37.450,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 2.500,00 EUR aan de vzw «Institut Supérieur pour l'Etude du Language Plastique (ISELP)» voor de
organisatie van het «Brussels Art Film Festival» 2020;
2) 500,00 EUR aan de vzw «Cercle Polytechnique de l'ULB» voor de organisatie van het «Festival belge
de la chanson estudiantine» 2020;
3) 6.200,00 EUR aan de vzw «No Way Back» voor de organisatie van het «Festival Détours 2020 + Les
Cyphers»;
4) 6.500,00 EUR aan de vzw « Brussels Piano Festival » voor de organisatie van het «Brussels Piano
Festival» 2020;
5) 2.000,00 EUR aan de vzw «Boerderij van het Maximiliaanpark» voor de organisatie van «De Carnaval
Parade in de Noordwijk»;
6) 2.000,00 EUR aan de vzw «Elles tournent» voor de organisatie van de Cinema - Festival «Elles
tournent» 2020;
7) 250,00 EUR aan de vzw «Cercle du Libre-Examen de l'Université Libre de Bruxelles» voor de
organisatie van het «Festival SOLIFEST»;
8) 5.000,00 EUR aan de vzw «Riches-Claires» voor de organisatie van het «Festival VKRS»;
9) 1.000,00 EUR aan de vzw «Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken» voor de organisatie
van het «Brussels Bright Festival» 2020;
10) 5.000,00 EUR aan de vzw «Entrez lire/ Passa Porta» voor de organisatie van het «Festival Passa
Porta» 2020;
11) 2.500,00 EUR aan de vzw «Impulsion Dance» voor werkingskosten;
12) 4.000,00 EUR aan de vzw «Centre International de Formation en Arts du Spectacle, CIFAS» voor de
organisatie van het «Festival SIGNAL» 2020.
Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[121] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2356634 (R)

Cultuur.- Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2020.- Bedrag : 40.000,00 EUR.
1) Toekennen van een investeringstoelage voor een bedrag van 40.000,00 EUR aan de vzw “Centre
Culturel Bruxelles Nord - Maison de la Création” voor de aankoop van technische uitrusting voor het oude
station van Laken.- Artikel 76210/52252 van de buitengewone begroting 2020.- 2) De overeenkomst
aannemen tussen de Stad van Brussel en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening
van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2358719 (R)

Toerisme.- Partnershipovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Visit.Brussels.
Partnershipovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Visit.Brussels, conventie die tot doel heeft de
modaliteiten en de verantwoordelijkheid van ieder van hen te reguleren met betrekking tot hun
samenwerking bij de oprichting en de realisatie van een fresco (van een bedrag van 20.000,00 EUR dat
door Visit.Brussels wordt verstrekt).

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

[123] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2355704 (R)
Toekenning van subsidies aan projecten in overeenkomst met de actieplannen gelijke kansen.
1) Een toelage toekennen van 2.000,00 EUR aan de vzw "Transkids Belgique" afgekort "Transkids" voor
het projet "Trans*mission".- 2) Een toelage toekennen van 5.000,00 EUR aan de vzw ""Brusselse
Museumraad - Conseil Bruxellois des Musées" voor het projet "Open Museums".- Artikel 84201/33202
van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[124] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2354219 (R)
Nieuwe statuten en werking van de Brusselse Raad van Culturele Diversiteit.
De nieuwe statuten en operationele procedures van de BRCD goedkeuren, inclusief de ontbinding van het
Bureau van de Raad, het schrappen van aanwezigheidspenningen, het schrappen van vacatiegelden en de
overdracht van het financiële en organisationele beheer van de vzw die de workshops om de slaagkansen
op school te versterken omvat, over te dragen aan het departement van Openbaar Onderwijs.

-----------------------------------------------------------------------
[125] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2354341 (R)

Toekenning van subsidies aan lokale verenigingen voor de organisatie van zomerstages tegen racisme.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR :
- Artistes de l'éducation vzw - "Zomerstage voor jongeren tegen racisme" : 6.100,00 EUR;
- Sequenza vzw - "Theater animatie: diversiteit & antidiscriminatie" : 1.900,00 EUR.
Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[126] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2338361 (R)
Toekenning van subsidies aan verschillenden verenigingen voor acties ondernomen in het kader van
bevorderingen van gelijke kansen.
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Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 149.956,08 EUR
op artikel 84201/33202 van de gewone begroting :
1."A.M.A Jeunesse Gym" vzw «Sport & Handisport Show» - 2.000,00 EUR;
2."Le 6ème sens" vzw - «De ontdekking van het 6de zintuig» - 2.000,00 EUR;
3.Zarafa vzw - « Baby turnt » - 2.000,00 EUR;
4."Centre d'étude et de Formation pour l'Education Spécialisée" afgekort Cefes - « Ondersteuning voor
scholen die leerlingen met een handicap verwelkomen» - 2.000,00 EUR;
5.Verenigde Producties vzw - «Bewustmaking rond gendergelijkheid via actietheater» - 2.000,00 EUR;
6.Verenigde Producties vzw - «Feministische wandelingen in Brussel» - 3.000,00 EUR;
7.Queermatch afgekort Match vzw - “Match International Women's Day” - 2.900,00 EUR;
8.Maritiem atelier vzw - «Solidariteitsnavigatie» - 2.000,00 EUR;
9.Zij - Kant, Sociaal Progressieve Vrouwenbeweging vzw - «Women bike the City» - 2.000,00 EUR;
10."Le 8e Jour" - De Achtste Dag vzw - «Portret van een "ongewoon" werk» - 2.000,00 EUR;
11."Le 8e Jour" - De Achtste Dag vzw - «Steun voor de oprichting van een emotionele en seksuele
levenscel in onze instelling voor mensen met een verstandelijke handicap, door de FLCPF» - 1.500,00
EUR;
12."Diogène" - «Festival Millenium» - 2.000,00 EUR;
13.Mothers and Daughters vzw - «Mothers and Daughters a trans and lesbian bar» - 3.000,00 EUR;
14.Girls Heart Brussels vzw - Spring Edition 2020 - 2.000,00 EUR;
15."La Garçonnière Prod." vzw - «Homography/Homografia 2020» - 3.000,00 EUR;
16.De tuinen van de 8ste Dag - Nokto vzw - «De 8ste groep» - 2.000,00 EUR;
17."Arthis Maison Culturelle Belgo-Roumaine" - «Roma in beweging» - 2.000,00 EUR;
18."Espace Cultures & Développement" vzw - «Strijd tegen de digitale uitsluiting van vrouwen en
kansarme mensen» - 3.000,00 EUR;
19."Garance" vzw - “No means no” - 2.880,00 EUR;
20."Fédération Multisports Adaptés" vzw afgekort FEMA - «Competitieve sporten ontwikkelen voor
mensen met een verstandelijke beperking» - 2.000,00 EUR;
21."Université des Femmes" vzw - «Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk» - 2.000,00 EUR;
22."Centre Régional du Libre-examen de Bruxelles" vzw - «Féministe toi-même ! 7de editie» - 2.000,00
EUR;
23.Born 2 be Cheap vzw - «Queer mais trash» - 2.000,00 EUR;
24."Genres d'à côté" vzw - «Festival Pink Screens» - 2.000,00 EUR;
25.O'Yes vzw - «Go to Gyneco!» - 2.000,00 EUR;
26.LEAD vzw - «Déclic Dag (11e editie)» - 2.000,00 EUR;
27.RainbowHouse Brussels afgekort RainbowHouse vzw - «Pride Festival» 3.000,00 EUR;
28.RainbowHouse Brussels afgekort RainbowHouse vzw - «L-Festival» - 2.000,00 EUR;
29."Interpôle" vzw - «Leven op klaarlichte dag» - 3.000,00 EUR;
30."Interpôle" vzw - «Rauwe kunst van top tot teen» - 1.500,00 EUR;
31.Toegankelijkheid en Mobiliteit voor Allen vzw «Libercity» - 2.000,00 EUR;
32.Open Knowledge Belgium vzw afgekort Open Knowledge BE - «Diversiteit op internet : Wikipedia
voor iedereen» - 2.000,00 EUR;
33."Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones" afgekort APEDAF - «Pack voor
de ouders» - 2.000,00 EUR;
34."Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones" afgekort APEDAF - «Inclusieve
kit voor de crèche» - 2.000,00 EUR;
35.Vrije Universiteit Brussel afgekort V.U.B. - «Aflamna» - 2.000,00 EUR;
36.Brussels Young Wrestling Style afgekort BYWS vzw - “Move eachothers potential” - 2.000,00 EUR;
37."Fédération laïque de Centres de Planning familial" afgekort F.L.C.P.F vzw - «Het traject van een
abortus in beeld gebracht» - 2.000,00 EUR;
38."Ecoculture" vzw - «Operatie Blauwe Sokken» - 3.000,00 EUR;
39.L-Tour vzw - «Publicatie van een boek. LGBTQI historische route van Brussel stad (drietalig)» -
2.000,00 EUR;
40.L-Tour vzw - «L-tour voor Senioren LGBTQI+ Minder Mobiele» - 2.000,00 EUR;
41."Objectif, Mouvement pour l’égalité des droits" vzw - «Migratie inclusie en handicap» - 3.000,00
EUR;
42.Merhaba vzw - “Safe Community Spaces” - 2.000,00 EUR;
43.Merhaba vzw - “Samen veerkrachtig” - 3.000,00 EUR;
44."Elles sans frontières" vzw - «Zij voor hen» - 2.000,00 EUR;
45.European Network on Independent Living Brussels Office afgekort ENIL Brussels Office vzw - "ENIL
Brussels lndependent Living Day- Dag van zelfstandig leven" - 2.960,00 EUR;
46.’t eilandje vzw - «Vertoning van de film "Rêveuses de villes» - 2.000,00 EUR;
47."Haute Ecole Galilée afgekort H.E.G. of HEG" - «De andere kant van de folklore» - 2.000,00 EUR;
48.Solumob Volontaires vzw - «Opleiding van vrijwillige chauffeurs» - 2.000,00 EUR;
49."Amicale Belgo-Colombienne" afgekort “Con sabor latino” vzw «Het delen van Colombiaanse
cultuur» - 1.530,00 EUR;
50. "Planet son et images" afgekort Plasim vzw - «Vrouwenkracht om andere vrouwen te ondersteunen in
hun integratieproces» - 3.000,00 EUR;
51."Maison de l’Initiative Citoyenne" afgekort M.I.C. vzw - «Burgerschap Workshops 2020» - 2.000,00
EUR;
52.RainbowAmbassadors vzw - «RainbowAmbassadors in de woonzorgcentra» - 2.000,00 EUR;
53."Promo Jeunes AMO" vzw - «Toestemming, wat denk je daarvan !?» - 2.000,00 EUR;
54."Le Labo" vzw - «Move2Level2» - 2.000,00 EUR;
55."Le Foyer des Jeunes des Marolles" afgekort FJM «Een spektakel over GENDER» - 2.000,00 EUR;
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56."Femmes et santé" vzw - «Ondersteuningworkshops voor de uitwisseling van kennis en ervaringen op
het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid» - 2.000,00 EUR;
57."Genres Pluriels" afgekort GPs vzw - «Festival "Tous les genres sont dans la culture"» - 2.000,00
EUR;
58."Fédération des Centres de Planning familial des Femmes prévoyantes socialistes" afgekort C.P.F.-
F.P.S. - «Seksistische intimidatie online» - 2.000,00 EUR;
59.Brussels Basketball vzw - «Passion Day» - 2.000,00 EUR;
60."Vie féminine mouvement féministe d’action interculturelle et sociale" afgekort "Vie féminine" vzw -
«Mijn leven als vrouw gehoor geven» - 1.760,00 EUR;
61.Gemeenschapscentrum De Linde vzw - «TheAter +» - 2.000,00 EUR;
62.Liefdadigheidswerk voor Daklozen vzw - «Mijn lichaam, mijn seksualiteit, mijn rechten» - 926,08
EUR;
63."Coopération par l’Éducation et la Culture" vzw - «Workshop rond Rap : Kruispunt van burger- en
solidariteitsuitdrukkingen» - 2.000,00 EUR;
64.Open Knowledge Belgium vzw afgekort Open Knowledge BE - «Diversiteit staat centraal in het leren :
HackYourFuture Belgium» - 2.000,00 EUR;
65."Le Monde selon les Femmes" vzw - «Gender op het spel» - 2.000,00 EUR;
66."La Brèche" vzw - «Worshops van «La Brèche» : een spektakel opbouwen» - 2.000,00 EUR;
67.A.M.O. de N.O.H. vzw - Jump! - 2.000,00 EUR;
68."Fédération Internationale de la Diaspora Afar" vzw afgekort FIDA - Afar <Schools/> - 2.000,00 EUR;
69."Ras El Hanout" vzw - «Iftar Brusseleir : een moment van interculturele uitwisseling ter ere van de
Brusselse diversiteit» - 2.000,00 EUR;
70.Onderzoekcentrum voor de ontwikkeling van een Europese cultuurruimte afgekort O.C.O.E.C. vzw -
«Fémilangue : een eigen taal» - 2.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2355933 (R)

Louis Wittouckstraat 13.- Verkoop van een huis.
1) Akte nemen dat de Stad Brussel eigenaar is van de grond gelegen te Neder-over-Heembeek, Sint-
Pieters en Paulwelsstraat, ingeschreven in de Brusselse 19de divisie, afdeling B, perceel nr. 81A6; deze
grond wordt beheerd door het Departement Openbaar Onderwijs.- 2) Akte nemen dat het Departement
Openbaar Onderwijs de Grondregie heeft gevraagd de verkoop van het onroerend goed te behandelen.- 3)
Akte nemen van de beraadslaging van het College, in zitting van 17/02/2005, die de inning door de
Grondregie van een vergoeding van 3% op de vastgoedoperaties die zij voor rekening van andere
departementen van de Stad uitvoert, goedkeurde.- 4) De Stad (Departement Openbaar Onderwijs),
vertegenwoordigd door haar Grondregie, toestemming geven om een huis te verkopen in de Louis
Wittouckstraat, 13 gekadastreerd Brussel 15e afdeling, afdeling D, perceel nr. 36Y6 voor een
minimumprijs van 378.000,00 EUR.- Imputaties :
- 97% van de opbrengst van de verkoop zal worden geboekt onder begrotingsartikel 70008/76160 van de
buitengewone inkomsten van het departement van openbaar onderwijs;
- Een provisie van 3% op de opbrengst van de verkoop zal worden opgenomen in de begrotingspost 703-
09 van de inkomsten van de Grondregie.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2352450 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van het sanitair gebouw van de
Basisschool Steyls.- Dossier nr. OPP/2020/121.
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 29.870,31 EUR btw inbegrepen.- Artikel
70008/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181277.- Onderhoud : 181278.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 400 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2355712 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp stratigrafische studies in het Broodhuis.- Dossier nr.
OPP/2020/073.
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 35.663,16 EUR btw inbegrepen.- Artikel
77110/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181378.- Onderhoud : 181379.-
Investeringsproject nr. HF10-317-2009.- Lening : artikel 77110/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 646 van het College van 20/08/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[130] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2351941 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de installatie van binnenste rolluiken, Haute Ecole
Francisco Ferrer, Nieuwland 114 te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2020/030.
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 9.949,16 EUR
btw inbegrepen.- Artikel FH08-162-2009 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181229.-
Investeringsproject nr. 70008/72460.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
449 van het College van 09/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[131] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2352517 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie van de gebrandschilderde ramen van het
Broodhuis met het oog op de restauratie ervan.- Dossier nr. OPP/2020/074.
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 20.873,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77110/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181257.-
Onderhoud : 181258.- Investeringsproject nr. HF10-317-2009.- Lening : artikel 77110/96151.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 403 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de
paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[132] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2345717 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van stickers.- Dossier nr.
OPP/2020/103.
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 968,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 10466/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 180478.-
Investeringsproject nr. CC06-13-2009.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
242 van het College van 02/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[133] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2354459 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie van de stabiliteit van het Broodhuis met het
oog op de restauratie ervan: structurele studie, visueel onderzoek van de draagstructuur en
belastingsproeven, Grote Markt te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2020/077.
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 12.545,28 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181293.-
Onderhoud : 181294.- Investeringsproject nr. CC06-72-2012.- Lening : artikel 77366/96151.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 412 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de
paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[134] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2354489 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie van de metalen elementen van de gevels en
daken van het Broodhuis met het oog op de restauratie: vooronderzoeken, technische beschrijving van de
uit te voeren werken en werfopvolging (3 fases), Grote Markt te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2020/075.
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 12.426,70 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening : artikel
77366/96151.- Werf : 181299.- Onderhoud : 181300.- Investeringsproject nr. CC06-72-2012.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 504 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de
paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[135] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2358059 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp studies over stenen elementen 'Broodhuis'.- Dossier nr.
OPP/2020/072.
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 16.674,77 EUR btw inbegrepen.- Artikel
77110/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181482.- Investeringsproject nr. HF10-
317-2009.- Lening : artikel 77110/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 400 van het College van
27/08/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 7 september 2020 25

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2351946&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2352522&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2345722&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2354464&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2354494&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2358064&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[136] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2357940 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de identificatie van de pathologieën van de
verschillende dakelementen van het Broodhuis.- Dossier nr. OPP/2020/076.
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 25.700,40 EUR btw inbegrepen.- Artikel
77110/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181477.- Investeringsproject nr. HF10-
317-2009.- Lening : artikel 77110/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 399 van het College van
27/08/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2348475 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop van stickers voor de bewegwijzering
van het trappenhuis.- Dossier nr. OPP/2020/110.
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 914,76 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 180795.-
Investeringsproject nr. CC06-76-2009.- Lening : artikel 13766/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
390 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[138] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2353567 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van de nieuwe lerarenkamer.- Dossier nr.
OPP/2020/123.
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 20.212,16 EUR btw inbegrepen.- Artikel
70008/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 181279.- Onderhoud : 181280.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 409 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2355751 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Lijst
van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 24.863,08 EUR (btw inbegrepen).- Verschillende
artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing nr. 635 van het
College van 20/08/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[140] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2348523 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) nr. 06-2020-18.- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 50.159,49 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 380 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2352502 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) nr. 07-2020-20.- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 55.088,27 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 384 van het College van 16/07/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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