
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 17 januari 2022 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[44] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2443987 (R)

Samenstelling van de kasvoorraden 2022.
Goedkeuren van de kasvoorraden 2022.

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

[45] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2441666 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen, in 3 percelen, met als doel de levering van technische
verbruiksgoederen voor digitale printen (CDA/012031/DCH).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.
Bijkomende uitgave van 14.748,89 EUR, 21% btw inbegrepen, in vergelijking met de raming van het
perceel 2 van de opdracht, waardoor het bedrag van het perceel op 34.748,89 EUR btw inbegrepen komt.-
Artikel 73508/12402 van de gewone begroting van 2021.- Kennisnemen van de bijkomende uitgave
aangenomen door het College tijdens de zitting van 13/01/2022 (beslissing nr. 269) overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2438629 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de verdeling, gedurende 12
maanden, van gevarieerde communicatiedragers (CDA/011866/CIA).- Bijkomende uitgave bij de gunning
van de opdracht.
Bijkomende uitgave over 12 maanden van 58.564,42 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de
raming van de opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht over 12 maanden op 108.564,42 EUR, 21%
btw inbegrepen, komt.- Diverse artikelen van het economisch code 12306 van de gewone begrotingen van
2021 en 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 13/01/2022
(beslissing nr. 29) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2445506 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de verhuizing van de goederen van meerdere gebouwen van
de Stad Brussel (CDA/012266/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/012266/DDR.- Uitgave van 700.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Artikel 10433/12506
van de gewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid).

-----------------------------------------------------------------------
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[48] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2442224 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-116.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-949 en 21-0500-972.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
8.421,51 EUR, btw inbegrepen.- Artikel 42105/745/53 van de buitengewone begroting van 2021.-
Investeringsproject nr. AEK05-7-2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 40 van het College
van 13/01/2022, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[49] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
- 2423496 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Vervanging van grote keukenapparatuur van de
vzw "Hazewee" in 2021.
Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van de ontvangen aanboden voor een totaalbedrag van 10.000,00 EUR, btw inbegrepen,
ingeschreven op het budgettair artikel 2021/85109/74451.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing nr.
117 van het College van 13/01/2022, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet

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

Handel - 2444561 (R)
Vzw "Design September".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Een toelage van 5.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Design September" voor de organisatie van de
"Commerce Design Awards".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

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

Handel - 2443245 (R)
Vzw "Molengeek".- Toelage : 50.000,00 EUR.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Molengeek" tot vaststelling van de verplichtingen en
betalingsmodaliteiten betreffende de subsidie van 50.000,00 EUR voor het opstarten en realiseren van een
incubator voor de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie in het gebouw gelegen aan de Bockstaelstraat
160 te Laken.- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting van 2021.

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

Handel - 2443762 (R)
Vzw "Molengeek".- Overeenkomst 2021 : 100.000 EUR.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Molengeek" tot vaststelling van de verplichtingen en
betalingsmodaliteiten betreffende een bedrag van 100.000,00 EUR voor het opstarten en realiseren van
een incubator voor de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie in het gebouw gelegen aan de
Bockstaelstraat 160 te Laken.- Artikel 85109/72360 van de buitengewone begroting van 2021.

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

[53] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2418759 (R)
21 Plan Topo.- Benoeming Openbare Wegen.- Benoemen heraangelegd plein tussen de Reper-
Vrevenstraat, de Steven Delannoystraat en de Félix Sterckxstraat: Marsupilamiplein.
De naam "Marsupilamiplein" toekennen aan het nieuwe plein dat wordt heraangelegd tussen de Reper-
Vrevenstraat, de Stevens Delannoystraat en de Félix Sterckxstraat.

-----------------------------------------------------------------------
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[54] Stedenbouw - Plan - Planning - 2443360 (R)
Tijdelijke bezetting.- GGB 4 - Van Praet.- Aanduiding.- Bezetting- en subsidieovereenkomst.
Een investeringstoelage van 70.000,00 EUR toekennen aan de vzw "No Way Back", toekomstige tijdelijke
beheerder van een terrein gelegen op de hoek van de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan te Neder-
over-Heembeek en van een werkingssubsidie van 20.000,00 EUR voor 2021,2022,2023.- Artikel
93006/52252 van de buitengewone bergoting 2021 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de daartoe
ingediende begrotingswijziging door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Artikel 93006/332002 van
de gewone bebrotingen van 2021,2022 en 2023 (onder voorbehoud van de inschriving van de nodige
kredieten, van de aanneming van de begrotingen van 2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie.- Precaire bezettingsovereenkomst met
betrekking tot het terrein gelegen op de hoek van de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan te Neder-
over-Heembeek tussen vzw "No Way Back" en de Stad Brussel.- Subsidieovereenkomst met betrekking
tot het terrein gelegen op de hoek van de Vuurkruisenlaan en de Oorlogskruisenlaan te Neder-over-
Heembeek tussen vzw "No Way Back" en de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
Motie

[55] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2445799 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevrn. EL BAKRI en DHONT en dhr. BAUWENS,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie om het College te verzoeken een proefproject op te zetten voor preventief testen in het
lager en middelbaar onderwijs om de verspreiding van Covid te beperken.

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

[56] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2445492 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de gevallen van vandalisme bij de Brusselse begraafplaatsen en de genomen
maatregelen om het toezicht en de veiligheid te versterken.

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

- 2445780 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toestand van de sociale huisvesting in de Hoogstraat.

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

- 2445923 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de renovatie van het Koninklijk Park (Warandepark).

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

- 2445927 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het participatieproces i.v.m. het fresco in het Annie Cordy Park.

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

- 2445941 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de gevolgen van de metrowerken voor de winkeliers in de Stalingrad- en de
Lemonnierlaan.

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

- 2445948 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de jobs en woningen in NEO op de Heizel.

-----------------------------------------------------------------------
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[62] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2445952 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het compenseren van lerarentekort door nieuwe technologie.

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

- 2445940 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het voortijdige einde van "Winterpret" en de resultaten van de editie van 2021.

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