
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 26 april 2021 te 16 uur 30

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[17] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2399217 (R)

Ter Kamerenbos.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de mobiliteitsstudie voor de
realisatie van een verkeersluwe perimeter in en om het Ter Kamerenbos.- Principe.- Dossier nr.
0602/M002/2021.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 0602/M002/2021.- Uitgave van 258.940,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Project nr. BD06-12-2019.-
Lening : artikel 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2397631 (R)

Specifieke toelage aan een particulier dhr. Joffrey VERBRUGGEN : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 5.000,00 EUR aan dhr. Joffrey VERBRUGGEN voor het
project van de realisatie van de film "Une journée d'enfer".- Artikel 76201/33101 van de gewone
begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2371519

(R)
Heilig-Hartkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 40.639,23 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2396731

(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 20.680,78 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2398901

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 21.646,92 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[22] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2399466
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 82.428,19 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2396756

(R)
Sint-Jan-Baptist ten Begijnhofkerk.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 8.824,58 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2397504

(R)
Sint-Niklaaskerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 216.866,08 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2398408

(R)
Sint-Pieter en Pauluskerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 38.607,02 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2397449

(R)
Sint-Niklaaskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid voor de
wijzigingen aan de begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Organisatie - Protocol en Intendance - Protocol - 2395750 (R)

Vzw "Vereniging van de Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest".- Bijdrage 2021.
Vermeerdering met 10.359,62 EUR van het bedrag van 238.352,00 EUR opgenomen in de lijst van de
overdrachten gestemd door de Gemeenteraad op 08/02/2021.- Betaling van de bijdrage voor een totaal
bedrag van 248.711,62 EUR.- Artikel 10401/33201 van de gewone begroting 2021, via een overdracht
van begrotingsartikel 10401/33248 voor een bedrag van 10.359,62 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2397887 (R)
Coronamaatregelen.- Belasting op de nachtwinkels.- Dienstjaar 2021.
Machtiging tot vrijstelling van nachtwinkels van de jaarlijkse belasting op nachtwinkels voor een periode
van 3 maanden voor dienstjaar 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2400081 (R)

Vzw "Tentoonstellingspark van Brussel", afgekort Brussels Expo.- Buitengewone toelage (steun COVID)
ter waarde van 4.500.000,00 EUR.- Krediet voorzien in het Meerjarenplan buitengewone begroting 2021
goedgekeurd door de Gemeenteraad tijdens de zitting van 08/02/2021.
Kennis nemen van de aanwending en de betaling van de toelage ter waarde van 4.500.000,00 EUR op
artikel 14003/52252 (project PC03-1-2020) goedgekeurd ten tijde van de buitengewone begroting voor het
dienstjaar 2021, ten gunste van de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel", afgekort Brussels Expo, in het
kader van de sanitaire crisis ten gevolge van het coronavirus en teneinde de evenementensector te kunnen
ondersteunen.

-----------------------------------------------------------------------
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[30] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2397027 (R)
Financiering van het hospitaal UVC Brugmann en het hospitaal UKZKF deel uitmakende van de IRIS-
groep.- Hoofdelijke borgstelling voor de noodzaak aan korte termijnkredieten voor 2021.- Overeenkomst
tussen de Stad en Belfius Bank.
1) Principe van de hoofdelijke borgstelling voor de korte termijnkredieten voor het hospitaal UVC
Brugmann deel uitmakende van de IRIS-groep - jaar 2021 ten belope van een maximumbedrag van
40.000.000,00 EUR.- Overeenkomst van borgstelling tussen de Stad en Belfius Bank.- 2) Principe van de
hoofdelijke borgstelling voor de korte termijnkredieten voor het hospitaal UKZKF deel uitmakende van de
IRIS-groep - jaar 2021 ten belope van een maximumbedrag van 20.000.000,00 EUR.- 3) Overeenkomst
van borgstelling tussen de Stad en Belfius Bank.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2395668 (R)

SFAR - Groene Weg.- Operatie van openbaar nut.- Retrocessie van het recht van opstal.- Aankoop van de
gebouwen en parkings.- Sluiting van een erfpachtovereenkomst voor de sociale woningen en de
bijbehorende terreinen.- Goedkeuring van de huurvoorwaarden van de middenklasse woningen.
Toelating geven aan de Grondregie om over te gaan tot de retrocessie van het recht van opstal toegekend
op 18/04/2007 en 20/07/2007 door de SFAR Groene Weg.- De aankoop toestaan van de nieuwe gebouwen
die op desbetreffende grond zijn gebouwd (voorwerp van de retrocessie van het recht van opstal) en
machtiging geven tot de betaling van de aankoopprijs van de genoemde gebouwen, namelijk de totale som
van 39.478.523,00 EUR exclusief btw, verdeeld tussen middenklassewoningen (21.045.800,00 EUR) en
sociale huisvesting (18.432.723,00 EUR), als volgt onderverdeeld :
- 61 middenklasse woningen en 123 parkeerplaatsen en twee voorzieningen, voor de prijs van
21.045.800,00 EUR (woningen als volgt verdeeld : 22 (blokken D en E), 18 (blok L) en 16 in 4 eenheden
van 4 woningen (blokken A-B-C-J));
- 72 sociale woningen voor de prijs van 18.432.723,00 EUR, verdeeld in 4 blokken van 18 (blokken F-G-
H-I).
De Grondregie machtigen om aan de Brusselse Woning een erfpachtrecht (woning en grond) van 30 jaar
te verlenen op de blokken F-G-H-I, die elk 18 appartementen omvatten (d.w.z. in totaal 72 appartementen;
de parkings bevinden zich onder de blokken die eigendom van de Stad blijven), tegen betaling van een
jaarlijkse vergoeding van 883.171,72 EUR geïndexeerd (841.671,72 EUR met betrekking tot de woningen
en 41.500,00 EUR met betrekking tot de grond), wat overeenstemt met de huurwaarde van de grond en de
kosten van de terugbetaling van de lening die door de Regie werd afgesloten voor de aankoop van de
Brusselse Woning, waarbij de kosten met betrekking tot de akte van erfpacht ten laste vallen van de
Brusselse Woning.- De erfpachter wordt bij het verstrijken van de contractuele erfpachttermijn, van
rechtswege en zonder kosten, eigenaar van de constructies en heeft de mogelijkheid om te verzoeken om
een nieuwe erfpacht af te sluiten op de grond of om deze tegen de geldende marktprijs te verwerven.- De
123 parkeerplaatsen zullen worden beheerd door de Grondregie.- De huurprijzen en de voorzieningen
voor kosten, voor de woningen van de Grondregie gelegen op het terrein Groene Weg vaststellen volgens
de waarden die opgenomen zijn in de bij dit besluit gevoegde tabel.- De prefinanciering door de
Grondregie toelaten, voor rekening van het openbaar domein van de Stad, van de kosten voor de
verplaatsing van het wegennet, namelijk 1.860.539,00 EUR exclusief btw, d.w.z. 2.251.252,19 EUR.
De uitgaven en ontvangsten onder de volgende posten te boeken :
Patrimonium uitgaven :
- aanrekenen van de aankoopprijs van het geheel, gebouwd op het terrein gelegen te Brussel (NOH),
geregistreerd te Brussel, 19e afdeling, sectie B, de nummers 65N2, 65S2, 120P2, 122N, 123G, 123M,
123P, 125M, 125N, 126, 138C, 138L, 238M, 148S, 149S, 149V,150V2-deel, 150T2, 150W2, 150X2,
150H2, 150G2 en 155S, op het artikel 241-02 (aankoop van gebouwen) van de patrimoniale begroting van
de Grondregie.- Lening : artikel 171-01 van de patrimoniale begroting van de Grondregie.
Bedrijfsinkomsten :
- inschrijving van de huurinkomsten en de inkomsten uit de jaarlijkse canons van de erfpacht op artikel
703-01 van de bedrijfsbegroting van de Grondregie.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2396486 (R)

275_Gravin van Vlaanderen.- Herstelling van de rioleringen fase 1 : reiniging en cameraonderzoek van de
ondergrondse riolering.
Opdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de
reiniging en cameraonderzoek van de ondergrondse rioleringsleidingen van het gebouw gelegen Gravin
van Vlaanderenstraat 71-73 te 1020 Brussel.- Geraamde uitgave van 14.230,80 EUR exclusief btw, ofwel
15.084,65 EUR inclusief btw (6%).- Artikel 242-01 de patrimoniale begroting 2021 van de Grondregie.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 300 van het College van 01/04/2021, in toepassing van het artikel 234
§ 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2388545 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- 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 120.192,98 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021, onder voorbehoud van goedkeuring van de
begroting 2021 door de toezichthoudende overheid.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing nr. 305
van het College van 01/04/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[34] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2397434 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de leveringen, gedurende 12
maanden, van elektrische verlengkabels en stekkerdozen CDA/011812/MPG).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011812/MPG.- Uitgave over 12 maanden van 3.000,00 EUR
inclusief 21% btw of 12.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal verlengbaar is met 12
maanden.- Artikel 74451 van de buitengewone begrotingen van 2021 en 2022 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting van 2022 door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 4 van
de beslissing nr. 139 van het College van 01/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2395417 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van veiligheidsschoenen, werksneakers, werkklompen en werksandalen (CDA/011778/PAD).-
Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011778/PAD.- Uitgave
van 240.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13504/12405 van de gewone begrotingen van 2021 tot
2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen
van 2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[36] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2394432 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen met het doel de levering,
gedurende 24 maanden, van zintuigstimuleringsmateriaal (CDA/011718/CIA).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011718/CIA.- Uitgave over 24
maanden van 60.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 30.000,00 EUR voor perceel 1 (lichtgevend
zintuiglijk materiaal), 12.000,00 EUR voor perceel 2 (zintuiglijk stimulator materiaal) en 18.000,00 EUR
voor perceel 3 (materiaal voor zintuiglijke ruimte), of 120.000,00 EUR in totaal, vermits de opdracht
éénmaal verlengbaar is met 24 maanden.- Verscheidene artikelen met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2021 tot 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van de begrotingen van 2022 en van 2023 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 132
van het College van 01/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2400052 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011771 en 011788.- Totale raming van 1.050,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 93 van het College van 15/04/2021 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2399367 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de terbeschikkingstelling van een verkeersapplicatie/tool
voor de monitoring, gedurende 12 maanden, van de verkeersstromen in de Brusselse Vijfhoek
(CDA/011837/DDR).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011837/DDR.- Uitgave van 36.250,00 EUR inclusief 21% btwi.-
Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 4
van beslissing nr. 153 van het College van 15/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2397624 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het gieten en de bemesting, gedurende 12
maanden, van de planten in de plantenbakken en op de uritrottoirs verspreid over het volledige
grondgebied van de Stad Brussel (CDA/011835/CIA).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011835/CIA.- Uitgave van
111.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76605/12406 van de gewone begroting van 2021 en van
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting
van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Kennisnemen van beslissing nr. 80 van het College van 15/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2398698 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van ladders, trapladders en kleine stellingen (CDA/011790/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011790/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 25.000,00 EUR inclusief 21% btw of 100.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Artikel 74451 van de buitengewone begrotingen van 2021 en 2022
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van
2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 87 van het College van 15/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2397520 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, tot 30/11/2022, van kleine
elektrische huishoudapparatuur voor huishoudelijk gebruik CDA/011796/CVB).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011796/CVB.- Uitgave tot 30/11/2022 van 5.000,00 EUR inclusief
21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van
2021 en 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de
begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 4 van beslissing nr. 78 van het College van 15/04/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Wegeniswerken - Logistiek - Autopark - 2395938 (R)

TV/2021/134/PA.- Verkoop van een voertuig van het type camionette aan de vzw "Boerderij van het
Maximiliaanpark".
Overeenkomst nr. TV/2021/134/PA tussen de Stad Brussel en de vzw "Boerderij van het
Maximiliaanpark" betreffende de verkoop van een voertuig aan de vzw.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2386953 (R)

"Projectoproep initiativen voor duurzaamheid 2020".- Toekenning van de subsidies.- Beslissing van de
Gemeenteraad van 05/10/2020.- Wijziging.
Als gevolg van een vergissing, correctie van het bedrag van de subsidie toegekend aan de vzw "Autour du
Monde" in het besluit nr. 26 van de Gemeenteraad van 05/10/2020.- Het bedrag "10.000,00 EUR" dient
vervangen te worden door "8.978,50 EUR".

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[44] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2394366 (R)

Herziene tekst van het verkiezingsreglement van de "Académie Royale des Beaux-Arts Ecole supérieure
des Arts".
De herziene tekst van het verkiezingsreglement van de "Académie Royale des Beaux-Arts Ecole
supérieure des Arts" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2392734 (R)

Verdeling voor het schooljaar 2020/2021 van de gewestelijke toelage in het kader van het Programma
Preventie Schoolverzuim (PSV).
1) Subsidies toekennen ten voordele van de verenigingen die partners zijn van de scholen van de Stad
Brussel voor de activiteiten van het PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende
bedragen vastleggen voor een totale uitgave van 32.318,78 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone
begroting 2021) :
- Vzw "Schola ULB" : 2.520,00 EUR voor het project BXL09 in het "Institut Paul Henri Spaak";
- Vzw "Schola ULB" : 1.872,00 EUR voor het project BXL10 in het "Athénée Léon Lepage";
- Vzw "Les ambassadeurs d'expression citoyenne" : 3.581,74 EUR voor het project BXL11 in het "Institut
Diderot";
- Vzw "De Capes et de Mots" : 3.731,20 EUR voor het project BXL13 in het "Institut De Mot-Couvreur";
- Vzw "Centre régional du Libre Examen" : 2.418,56 EUR voor het project BXL14 in het "Institut
Bisschoffsheim";
- Vzw "La Scientothèque" : 2.370,00 EUR voor het project BXL15 in het "Athénée Marguerite
Yourcenar";
- Vzw "Les ambassadeurs d’expression citoyenne" : 1.461,04 EUR voor het project BXL16 in het
"Athénée Robert Catteau";
- Vzw "Schola ULB" : 2.246,40 EUR voor het project BXL22 in het "Ecole primaire des Eburons";
- Vzw "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers (Remua)" : 2.031,28 EUR voor het project BXL25
in het "Ecole fondamentale du Tivoli";
- Vzw "Remua" : 2.031,28 EUR voor het project BXL26 in het "Ecole fondamentale Baron Steens";
- Vzw "AJILE" - vroeger "Confédération Parascolaire" genaamd : 676,80 EUR voor het project BXL27 in
het "Ecole primaire Steyls";
- Vzw "Schola ULB" : 561,60 EUR voor het project BXL29 in het "Ecole fondamentale Emile André";
- Vzw "Remua" : 2.031,28 EUR voor het project BXL31 in het "Ecole fondamentale Emile André";
- Vzw "Musique Plurielle" : 1.965,60 EUR voor het project BXL32 in het "Ecole fondamentale du Canal";
- Vzw "Schola ULB" : 1.200,00 EUR voor het project BXL35 in het "Ecole primaire Léon Lepage";
- Vzw "Schola ULB" : 1.620,00 EUR voor het project BXL36 in het "Ecole fondamentale Congrès
Dachsbeck".
2) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van het Vrij Onderwijs voor de activiteiten van het
PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 30.072,43 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2021) :
- Vzw "Institut Notre-Dame de Joie" : 1.310,40 EUR voor het project BXL06 in het "Institut Notre-Dame
de Joie" - inrichtende macht van "Ecole des 4 vents";
- Vzw "La Fraternité" : 2.745,00 EUR als inrichtende macht van "Collège La fraternité, site Saint-
Vincent" voor het project BXL20;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 3.724,20 EUR als inrichtende macht van "Institut Saint-Louis", lagere
school, voor de projecten BXL38 en BXL40;
- Vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 5.140,80 EUR als inrichtende macht van "Ecole fondamentale
Enfant Jésus" voor het project BXL41;
- Vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 1.260,00 EUR als inrichtende macht van het "Ecole Saint-Jean
Baptiste" voor het project 42;
- Vzw "La Fraternité" : 3.213,00 EUR als inrichtende macht van het "Ecole Sainte-Ursule" voor de
projecten BXL43, BXL44 en BXL45;
- Vzw "Institut Saint-Thomas d’Aquin" : 5.346,43 EUR als inrichtende macht van de inrichting met
dezelfde naam voor het project BXL46;
- Vzw "Centre Scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes" : 1.620,00 EUR als inrichtrende macht
van het "Institut Maris Stella" voor het project BXL47;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 4.509,60 EUR als inrichtende macht van de inrichting met dezelfde naam
voor het project BXL48;
- Vzw "Sint-Goedele Brussel" : 1.500,00 EUR als inrichtende macht van het «Sint-Pieterscollege» voor
het project BXL53.
3) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van de Gemeenschap voor de activiteiten van het PSV
(Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 11.314,20 EUR (artikel 70008/41501 van de gewone begroting van 2021) :
- Franse Gemeenschap - "Athénée Royal de Bruxelles 2" : 3.780,00 EUR voor het project BXL03;
- Franse Gemeenschap - "Athénée Royal Gatti de Gamond" : 2.662,20 EUR voor het project BXL07;
- Franse Gemeenschapscommissie - "Institut Charles Gheude" : 3.192,00 EUR voor het project BXL17;
- Franse Gemeenschap - "Athénée Royal de la Rive Gauche" : 1.680,00 EUR voor het project BXL34.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[46] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2395505 (R)
Overeenkomst tussen de vzw "Mission Locale pour l'Emploi" en de Stad Brussel.- Subsidies 2021.-
Exploitatie- en functioneringskosten.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Mission Locale pour l'Emploi", met als doel de gebruikswijze
vast te leggen van de nominatieve toelage toegekend door de Stad voor het dienstjaar 2021 voor de
exploitatie- en functioneringskosten betreffende het gebouw Antwerpselaan 26.- Bedrag : 466.140,00
EUR.- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting 2021.

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

Handel - 2397223 (R)
Beheer van de premie voor de montage en demontage van terrasuitbreidingen met plankenvloer.-
Bevoegdheidsdelegatie aan de vzw "Ondernemen.Brucity".
Het ontwerpreglement aannemen betreffende de montage en demontage van de terrassen met plankenvloer
op de terrasuitbreidingen van de Stad Brussel.- De delegatie aan de vzw "Ondernemen.Brucity" van het
logistieke en financiële beheer van de premie vastgelegd in dit reglement aannemen.

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

Handel - 2398073 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Installatie van een
tijdelijke elektriciteitskast voor de Margaretasquare Markt.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Offerte ontvangen van Sibelga voor een totaal bedrag van 633,96 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 52009/72460 van de buitengewone begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
370 van het College van 01/04/2021, in toepassing van artikel 234§3 van de nieuwe gemeentewet.

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

Handel - 2367902 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (exclusief btw) op de buitengewone begroting.-
Aansluitingswerken op het netwerk van Sibelga voor de installatie van een hoogspanningskast op het
Poelaertplein.
Opdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Offerte ontvangen van Sibelga voor een totaal bedrag van 20.985,10 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 52009/72460 van de buitengewone begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
204 van het College van 01/04/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[50] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2394920 (R)
Overheidsopdracht voor werken, verlengbaar en tegen prijslijst, met als voorwerp het plaatsen, het
verwijderen en het vervangen van openbare afvalbakken geleverd door de aanbesteder, gedurende een
periode van 12 maanden.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/130/PP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikelen 42, § 1, 1°, a)
en 57 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/130/PP.- Uitgave van 100.000,00 EUR btw
inbegrepen (50.000,00 EUR voor 12 maanden).- Artikel 87605/735/60 van de buitengewone begroting
van 2021 et 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. ZJ05-19-2021.- Werf
nr. 189985.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 115 van het College van 15/04/2021
overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[51] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2399452 (R)
Wijkraad van Haren.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.
De kandidaat-burger dhr. WETCHI OKERI Kipimbye wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van Haren
ter vervanging van mevr. VANDENBROECK Nadine.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[52] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2395961 (R)

Cultuur.- Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2021.- Bedrag : 6.000,00 EUR.
Toekennen van een aanvullende investeringstoelage voor een bedrag van 6.000,00 EUR op het artikel
76210/52252 van de buitengewone begroting 2021 aan de vzw "La Montagne magique, Théâtre des
Jeunes de la Ville de Bruxelles" verleend voor het conform stellen en de aanpassing van de technische
grill van de zaal Iota en voor de vernieuwing van de ankerpunten.- De overeenkomst aannemen tussen de
Stad van Brussel en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2396546 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Tremplins" : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan de vzw «Tremplins» voor
het "Festival Bruxelles Babel 2021".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2394807 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 8.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021 :
1) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Autour de Marguerite" voor het project "Marguerite";
2) 1.000,00 EUR aan de vzw "Cercle Polytechnique de l'ULB" voor het tijdschrift van de Hogeschool van
Brussel;
- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021 :
3) 3.0000 EUR aan de vzw "Théâtre des Martyrs" voor het evenement "Flash mob" op een choreografie
van - en met - 'la Compagnie Mossoux';
4) 3.000,00 EUR aan de vzw "Centre social du Béguinage" om haar werkingskosten te dekken.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2396034 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Feitelijke vereniging "Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie"
: 2.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging
«Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie» voor de "Bloemenmarkt 2021".- Artikel
77210/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[56] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2398523 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het geplande overleg met het federale niveau, het bestuur van de Stad Brussel en de
Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) over de renovatie van het Koning Boudewijnstadion.

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

- 2399219 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de timing en de methode aangaande de geplande werken voor de Zavel.

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

- 2399224 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de mobiliteits- en inrichtingsprojecten die erop gericht zijn om bepaalde straten van de
Stad ontoegankelijk te maken voor autoverkeer.

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

- 2399213 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de incidenten naar aanleiding van het festival 'La Boum' in het Ter Kamerenbos.

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