VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 23 mei 2022 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Dossiers van dhr. Burgemeester
[46]

[47]

[48]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2464515 (R)
JD. 47591/OK.- Private veiligheid.-Ommegang 2022.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende de “Ommegang 2022”.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2454523 (R)
Financiering van de bouw van New Bordet.- Hoofdelijke borgstelling.
Hoofdelijke borgstelling van de Stad Brussel voor een lening ten bedrage van 89.000.000,00 EUR bij de
Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB) voor de financiering van de aanschaf van aanschaf
van apparatuur en installatiewerkzaamheden van het Instituut Jules Bordet.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2465577 (R)
Conventie tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.- Toelage van 1.300.000,00
EUR.- Gebouw Technomeiser gelegen te Schaarbeek.
De conventie aannemen die de voorwaarden bepaalt voor het verstrekken, door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, van een toelage van 1.300.000,00 EUR om bij te dragen aan de werkingskosten
(onder meer bewakings- en veiligheidskosten) van de Stad Brussel voor het gebouw Technomeiser,
gelegen te Schaarbeek voor de periode van 01/01/2022 tot 31/12/2022.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[49]

[50]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2459839 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2022-008.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 22-0500-087, 22-0500-142 en 22-0500-286.Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 9.165,13 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van
2022.- Investeringsproject nr. MO05-68-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 426 van het
College van 19/05/2022, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2464164 (R)
Projectoproep ID 2020.- Nieuwe vastleggingen en definitieve afrekeningen.
Toekenning van toelagen voor een bedrag van 7.498,13 EUR, ten gunste van :
- 2020_10 "La ferme Nos Pilifs" vzw - 6.000,00 EUR;
- 2020_35 "Groupe ONE" vzw - 1.498,13 EUR.
Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze
begroting door de toezichthoudende overheid.- Thesaurie.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[51]

[52]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2453826 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als voorwerp de prestaties met
betrekking tot het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare verticale wegsignalisatie langs de wegen beheerd
door de Stad Brussel en de handelingen met betrekking tot het sluiten en openen van openbare ruimten,
over een oorspronkelijke duur van 24 maanden (TV/2022/75/EP).- Openbare procedure.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
TV/2022/75/EP.- Totale uitgave van 4.000.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42105/140/06 van de
gewone begrotingen van 2022 tot en met 2026, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid.- Thesaurie.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2465633 (R)
GOOD MOVE.- Reglement toegangsmodaliteiten : «zone beperkte toegang», «schoolstraat», «filter verboden toegang».
Goedkeuring van het gemeentelijk reglement betreffende de schoolstraten.- Goedkeuring van het
gemeentelijk reglement betreffende de zone beperkte toegang.- Goedkeuring van het gemeentelijk
reglement betreffende de filter - verboden toegang.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[53]

Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2465252 (R)
Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels - Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels
voor de verzorging van wilde dieren in nood op het grondgebied van de Stad Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[54]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2464917 (R)
Ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het GBP betreffende de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde.Advies van de Stad.
Goedkeuren van het advies van de Stad verleend in het kader van het openbaar onderzoek in verband met
het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het GBP op de site van de Hippodroom van Ukkel-Bosvoorde
(28/03/2022 tot 27/05/2022).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[55]

[56]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2464442 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de vervaardiging en de installatie van een
origineel en duurzaam kunstwerk van Daniel DEWAR en Grégory GICQUEL voor de zone van de
receptiebalies van het toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012495/LDR).Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012495/LDR.- Uitgave van
227.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Artikel 10433/74951 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2464548 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de vervaardiging en de installatie van een
origineel en duurzaam kunstwerk van Elodie ANTOINE voor de Raadzaal van het toekomstige
administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012496/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012496/LDR.- Uitgave van
50.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Artikel 10433/74951 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.Kennisnemen van beslissing nr. 335 van het College van 19/05/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[57]

[58]

[59]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2464626 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de vervaardiging en de installatie van een
origineel en duurzaam kunstwerk van Kasper BOSMANS voor het rechthoekig atrium van het
toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012500/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012500/LDR.- Uitgave van
250.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Artikel 10433/74951 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2464000 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de vervaardiging en de installatie van een
origineel en duurzaam kunstwerk van Helen EVANS en Heiko HANSEN voor het dakterras van het
toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012499/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012499/LDR.- Uitgave van
120.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Artikel 10433/74951 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.Kennisnemen van beslissing nr. 333 van het College van 19/05/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2464653 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de vervaardiging en de installatie van een
origineel en duurzaam kunstwerk van Marina PINSKY voor de zone van receptiebalies van het
toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012501/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012501/LDR.- Uitgave van
225.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Artikel 10433/74951 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[60]

[61]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2465680 (R)
DiverCity - Toekenning van subsidies.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 16.600,00 EUR :
- "Apprendre Lire Ecrire Association" vzw (777.807.861) : 500,00 EUR;
- "Actions pour le développement durable en RDC" vzw (746.593.954) : 500,00 EUR;
- "Arthis – Belgisch-Roemeens Cultureel Huis" vzw (456.197.136) : 1.500,00 EUR ;
- "CIProc" vzw (473.268.047) : 500,00 EUR ;
- "Espace Cultures & Développement" vzw (628.538.422) : 600,00 EUR ;
- "Belgian Afrodescendants Muntu-Kemit Commitee (Bamko)" vzw (832.169.631) : 500,00 EUR ;
- "Change" vzw (527.950.511) : 500,00 EUR ;
- "Espace Cognition" vzw (779.523.375) : 500,00 EUR ;
- "Groupement des Femmes Africaines Intégrées et Actives" vzw (898.900.186) : 500,00 EUR ;
- "Les Mamans de Déborah" vzw (784731879) : 350,00 EUR ;
- "Mrax" vzw (415.750.215) : 500,00 EUR ;
- "TraLaLa" vzw (480.633.515) : 500,00 EUR ;
- "Vitrine Africaine" vzw (849.782.950) : 500,00 EUR ;
- "Africa Sunshine" vzw (887 930 674) : 500,00 EUR ;
- "Afrology" vzw (835.630.155) : 350,00 EUR ;
- "Maison de l’Initiative Citoyenne" vzw (889.516.031) : 1.300,00 EUR ;
- "Skinfama" vzw (888.344.212) : 7.000,00 EUR.
Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022 (Eng : 22/21808), onder voorbehoud van de
goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2459669 (R)
"Arthis - La Maison Culturelle Belgo-Roumaine" vzw.- Subsidie : 12.600,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 12.600,00 EUR aan de vzw "Arthis - La Maison Culturelle BelgoRoumaine".- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022 (Eng: 22 19722) onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------
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[62]

[63]

[64]

[65]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Beheer huuronderhoud - 2448157
(R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp «Renovatie- en onderhoudswerken aan de
huurappartementen en lokalen van de Grondregie van de Stad Brussel».- Goedkeuring van de
voorwaarden en gunningswijze, en van de aankondiging van opdracht.- Principe.
Opdracht voor aanneming van werken via openbare procedure.- Bestek nr. RF/20/PO/857.- Geschatte
uitgave : 7.425.040,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 243-01 van de patrimoniale begroting (5.197.500,00
EUR) en artikel 614-01 van de bedrijfsbegroting 2022 en volgende (2.227.540,50 EUR), onder
voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.- Lening.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Beheer huuronderhoud - 2461266
(R)
Overheidsopdracht voor diensten voor het «Onderhoud van individuele stookketels».- Goedkeuring van de
voorwaarden en gunningswijze, en van de aankondiging van opdracht.- Principe.
Opdracht voor aanneming van diensten via openbare procedure.- Bestek nr. RF/20/PO/856.- 901.265,00
EUR, btw en prijsherziening inbegrepen.- Artikel 614-01 van de bedrijfsbegroting 2022 en volgende
(onder voorbehoud van de goedeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid).
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2465944 (R)
Dossier nr. OPP/2022/039.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de
atletiekpiste van het Koning Boudewijnstadion, Marathonlaan 135 te 1020 Brussel.- Openbare procedure.Wijziging.
Goedkeuring van de gewijzigde opdrachtdocumenten.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2464746 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de versterkingswerkzaamheden van de funderingen van
de Anneessenstoren (OPP/2022/045).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/045.- Uitgave van 158.077,73 EUR btw inbegrepen.- Raadpleging
van 4 ondernemers.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud
van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr.
MO66-14-2019.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 392 van het College
van 19/05/2022, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[66]

[67]

[68]

[69]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2465909 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de nieuwe parkeervouchers die niet in het Nederlands beschikbaar zijn.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2465969 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verkeersveiligheid in de buurten en wijken rond de Heizel.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2466367 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de beslissing om CBD-winkels op te nemen in de nieuwe toeristische route rond
zelfzorg.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2466099 (R)
Vraag van dhr. TEMIZ, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de individuele elektrische laadpalen.
-----------------------------------------------------------------------
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[70]

[71]

[72]

[73]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2466215 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het geluidskunstwerk op het Fontainasplein.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2466724 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de socialisatie van de woningen van de Grondregie en het OCMW.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2466737 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de nog onvoltooide aanleg van het Bockstaelplein, de moeilijke leesbaarheid van de
parkeerplaats, waardoor het gebruik van het plein in zijn geheel onnatuurlijk wordt voor de verschillende
gebruikers.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2466825 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de levenskwaliteit van de inwoners van de Zavelput.
-----------------------------------------------------------------------
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