
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 6 maart 2023 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[42] Secretaris - Directie Bravvo -  - 2512652 (R)

Veiligheid en Preventiecontract.- Begroting 2023.- Intrekking van beslissingen van de Raad.- Voorschot
Stedelijk Beleid, Veiligheid en Preventiecontract en andere projecten.
1) Intrekking van de beslissing nr. 4 van de Gemeenteraad van 21/11/2022.- 2) Intrekking van de
beslissingen nrs. 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de Gemeenteraad van 05/12/2022.- 3) Toekenning van een
maandelijkse toelage van 1.515.548,67 EUR aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel
Vooruit".- Artikel 30042/332/02 van de gewone begroting 2023

-----------------------------------------------------------------------
[43] Begroting & Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen -

fiscaal college - 2513856 (R)
Intrekking.- Belastingreglementen.- Belasting op de verblijven verhuurd onder de vorm van co-living.-
Dienstjaren 2023 tot 2026 inbegrepen.- Intrekking.
Intrekken het besluit van 19/12/2022 tot vaststelling van het belastingreglement medebewoning voor de
jaren 2023 tot en met 2026.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Begroting & Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen -

fiscaal college - 2513998 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de verblijven verhuurd onder de vorm van co-living.- Dienstjaren
2023 tot 2026 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de verblijven verhuurd onder de vorm van co-living voor de
dienstjaren 2023 tot 2026 inbegrepen.

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

[45] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2512418 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van een elektrische veegmachine van +/- 1
m³, de overname van twee afgeschreven veegmachines en, gedurende 48 maanden, het onderhoud van de
elektrische veegmachine van +/- 1 m³ (AFA/012852/DDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41
§1, 1° van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012852/DDR.- Uitgave
van 218.000,00 EUR, btw van 21% inbegrepen, waarvan 208.000,00 EUR voor de aankoop van de
veegmachine en 10.000,00 EUR voor het onderhoud van de veegmachine.- Artikel 87605/74353 (aankoop
van de veegmachine) van de buitengewone begroting van 2023, artikel 87605/12406 (onderhoud van de
veegmachine) van de gewone begrotingen van 2024 tot 2028 en artikel 87605/77353 (ontvangst uit de
overname van de afgeschreven veegmachines) van de buitengewone begroting van 2023 (onder
voorbehoud, voor wat betreft de begrotingen van 2024 tot 2028, van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Investeringsproject nr. ZJ05-28-2019.- Lening voor de aankoop van de
veegmachine.

-----------------------------------------------------------------------
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[46] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2512596 (R)
Overheidsopdracht tegen prijslijst met het doel de levering van recycleerbare polyethyleen vuilniszakken
(AFA/012846/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012846/PTL.- Uitgave van
168.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikels 87605/12402 (134.000,00 EUR) en 76605/12402
(34.000,00 EUR) van de gewone begroting van 2023.- Kennisnemen van de beslissing nr. 93 van het
College van 02/03/2023, overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2511274 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het weghalen via opzuiging, gedurende 48
maanden, van gevallen bladeren tijdens de herfstperiode (AFA/012841/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012841/DDR.- Uitgave van
150.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Artikel 87605/12406 van de gewone begrotingen van 2023 tot
2026 (onder voorbehoud, voor wat betreft de begrotingen van 2024 tot 2026, van de inschrijving van de
nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 96 van het College van
02/03/2023 overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2513850 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht: 012819.- Totale raming van 700,00 EUR, btw
inbegrepen.- Verscheidene artikels van de buitengewone begroting van 2023.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 111 van het College van 02/03/2023, overeenkomstig artikel 234 §3,
1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Sport - 2511742 (R)

Dringend herstel van het gras van het hoofdvoetbalveld na de werken aan de atletiekpiste van het
sportcomplex Koning Boudewijnstadion.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 35.855,81 EUR, btw
inbegrepen.- Artikel 76410/72460 van de buitengewone begroting van 2023.- Werf nr. 211228.-
Onderhoud nr. 211229.- Kennisnemen van de beslissing nr. 130 van het College van 02/03/2023, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
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[50] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2514863 (R)
Gewestelijke toelage in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim (PSV).- Toekenning van
subsidies 2022-2023.
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1) Toekenning van subsidies aan verenigingen die partners zijn van de scholen van de Stad Brussel voor
de activiteiten van het PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) voor een totaal bedrag van 91.606,56
EUR en verdeeld als volgt :
- vzw "Schola ULB" : 1.506,49 EUR voor het project BXL04 in het “Athénée Léon Lepage”;
- vzw "La Scientotheque" : 1.993,32 EUR voor het project BXL05 in het “Athénée Marguerite
Yourcenar”;
- vzw "Schola ULB" : 1.931,99 EUR voor het project BXL06 in het "Athénée Emile Bockstael";
- vzw "Centre Régional du Libre Examen" : 3.587,98 EUR voor het project BXL07 in het “Institut
Bisschoffsheim”;
- vzw "Schola ULB" : 1.545,59 EUR voor het project BXL08 in het “Institut Bisschoffsheim”;
- vzw "Pierre de Lune, Centre scénique jeunes publics de Bruxelles" : 324,00 EUR voor het project
BXL10 in het “Lycée Henriette Dachsbeck”;
- vzw "Schola ULB" : 2.318,39 EUR voor het project BXL12 in het “Institut Paul-Henri Spaak”;
- vzw "De Capes et de Mots" : 6.086,53 EUR voor het project BXL14 in het  “Institut De Mot-Couvreur”;
- vzw "Ajile" : 4.565,34 EUR voor het project BXL28 in het “Ecole primaire Steyls”;
- vzw "Schola ULB" : 2.856,58 EUR voor het project BXL30 in het “Ecole fondamentale Congrès-
Dachsbeck”;
- vzw "La Bulle Citoyenne" : 4.565,34 EUR voor het project BXL31 in het “Ecole fondamentale Emile
André”;
- vzw "Réseau de musiciens intervenants en ateliers" : 3.572,13 EUR voor het project BXL32 in het
“Ecole fondamentale Emile André”;
- vzw "Les Ambassadeurs d'expression citoyenne" : 1.586,52 EUR voor het project BXL33 in het "Ecole
primaire des Pagodes";
- vzw "Schola ULB" : 2.856,58 EUR voor het project BXL34 in het “Ecole primaire des Pagodes”;
- vzw "Réseau de musiciens intervenants en ateliers" : 3.572,13 EUR voor het project BXL35 in het
“Ecole fondamentale du Tivoli”;
- vzw "Réseau de musiciens intervenants en ateliers" : 3.572,13 EUR voor het project BXL36 in het
“Ecole fondamentale Baron Steens”;
- vzw "Schola ULB" : 1.269,59 EUR voor het project BXL37 in het “Ecole primaire Leon Lepage”;
- vzw "Réseau de musiciens intervenants en ateliers" : 3.572,13 EUR voor het project BXL38 in het
“Ecole primaire des Six-Jetons”;
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL55 in het “Ecole primaire
Léon Lepage”;
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL56 in het “Ecole
fondamentale de l’Héliport”;
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL57 in het "Ecole primaire
des Six-Jetons";
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL58 in het "Ecole primaire
de l’Allée Verte";
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL59 in het "Ecole primaire
des Magnolias";
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL60 in het "Ecole
fondamentale Congrès-Dachsbeck";
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL61 in het "Ecole primaire
des Eburons";
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL63 in het "Ecole
fondamentale du Canal";
- vzw "Espace Cultures et Developpement" : 908,70 EUR voor het project BXL64 in het "Centre
Pédagogique de Vlaesendael";
- vzw "Bienveillance à l'école - Infor Jeunes Bruxelles" : 3.328,85 EUR voor het project BXL65 in het
"Institut Diderot";
- vzw "Bienveillance à l'école - Infor Jeunes Bruxelles" : 4.657,73 EUR voor het project BXL66 in het
"Athénée Marguerite Yourcenar";
- vzw "Bienveillance à l'école - Infor Jeunes Bruxelles" : 5.203,59 EUR voor het project BXL67 in het
"Institut De Mot-Couvreur";
- vzw "Bienveillance à l'école - Infor Jeunes Bruxelles" : 4.915,33 EUR voor het project BXL68 in het
"Institut Bisschoffsheim";
- vzw "Groep Intro" : 5.200,00 EUR voor het project BXL79 in het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-
Funck;
- vzw "Onderwijs Brussel" : 8.840,00 EUR voor de projecten BXL84, BXL85, BXL86, BXL87, BXL88
aan HSBS Klavertje Vier, HSBS De Droomboom, HSBS Harenheide, HLS Koningin Astrid, HSBS
Kakelbont.
Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2023.

2) Toekenning van subsidies aan de scholen van het Vrij Onderwijs voor de activiteiten van het PSV
(Programma Preventie Schoolverzuim) voor een totaal bedrag van 63.033,70 EUR en verdeeld als volgt:
- vzw "Centre scolaire Maris Stella et Notre-Dame de Lourdes" : 6.568,76 EUR als inrichtende macht van
het “Institut Maris Stella” voor de projecten BXL23 en BXL24;
- vzw "Centre scolaire Dominique Pire" : 1.738,79 EUR als inrichtende macht van het “Institut Dominique
Pire Saint-Thomas” voor het project BXL25;
- vzw "Institut Saint-Louis" : 3.844,04 EUR als inrichtende macht van het “Institut Saint-Louis” voor het
project BXL26;
- vzw "Institut Notre-Dame de Joie" : 1.115,49 EUR als inrichtende macht van het “Institut Notre-Dame
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de Joie - Implantation Ecole des 4 vents” voor het project BXL27;
- vzw "Les ecoles libres Saint-Roch" : 7.231,16 EUR als inrichtende macht van het “Ecole Saint-Roch”
voor het project BXL42;
- vzw "La Fraternité" : 7.833,75 EUR als inrichtende macht van het “Ecole Sainte-Ursule” voor de
projecten BXL43 en BXL44;
- vzw "Institut Saint-Thomas d'Aquin" : 7.359,30 EUR als inrichtende macht van het "Institut Saint-
Thomas d’Aquin" voor het project BXL46 en BXL47;
- vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 5.519,28 als inrichtende macht van het “Ecole Enfant Jésus 2” voor
het project BXL48;
- vzw "Comité scolaire Enfant Jésus" : 3.679,52 EUR als inrichtende macht van het “Ecole Enfant Jésus -
Saint Jean Baptiste” voor het project BXL49;
- vzw "Institut Saint-Louis" : 1.269,59 EUR als inrichtende macht van het “Institut Saint-Louis -
implantation Cardinal 2” voor het project BXL50;
- vzw "Centre scolaire Dominique Pire" : 4.515,64 EUR als inrichtende macht van het “Ecole Magellan”
voor het project BXL 51;
- vzw "Institut Saint-Louis" : 2.410,39 EUR als inrichtende macht van het “Institut Saint-Louis 1 -
fondamental” voor het project BXL52;
- vzw "SPES" : 3.918,67 EUR als inrichtende macht van het "Centre Saint-Jean et Nicolas" voor het
project BXL71;
- vzw "Institut de la Sainte-Famille d'Helmet" : 1.349,33 EUR als inrichtende macht van het “Ecole
fondamentale libre Saint-Joseph” voor het project BXL74;
- vzw "Sint-Jorisbasisschool" : 2.340,00 EUR als inrichtende macht van de basisschool Nieuwland voor
het project BXL82;
- vzw "Sint-Goedele Brussel" : 2.340,00 EUR als inrichtende macht van de Brede School De Haven voor
het project BXL83.
Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2023.

3) Toekenning van subsidies aan de scholen van de Franse en Vlaamse Gemeenschap voor de activiteiten
van het PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) voor een totaal bedrag van 70.327,80 EUR en
verdeeld als volgt :
- Franse Gemeenschapscommissie - “Institut Charles Gheude” : 5.151,97 EUR voor het project BXL13;
- Franse Gemeenschap - "Athénée Royal de la Rive Gauche" : 22.491,94 EUR voor de projecten BXL17,
BXL18 et BXL19;
- Franse Gemeenschap - “Athénée Royal de Bruxelles 2” : 8.923,20 EUR voor het project BXL20;
- Franse Gemeenschap - “Athénée Royal Victor Hugo Haren” : 5.307,12 EUR voor het project BXL21;
- Franse Gemeenschap - “Athénée Royal de la Rive Gauche - CEFA de Laeken" : 2.608,18 EUR voor het
project BXL22;
- Franse Gemeenschap - “Ecole primaire de l’Athénée Royal de la Rive Gauche” : 7.244,64 EUR voor het
project BXL40;
- Franse Gemeenschap - “EFA Athénée Royal de la Rive Gauche” : 2.759,98 EUR voor het project
BXL41;
- Franse Gemeenschap - "Athénée Royal Gatti de Gamond" : 4.802,37 EUR voor het project BXL54;
- Franse Gemeenschap - “Athénée Royal de Koekelberg” : 4.805,95 EUR voor het project BXL70;
- Franse Gemeenschap - “EFA Leonardo Da Vinci-Deswaef” : 1.032,44 EUR voor het project BXL73;
- Vlaamse Gemeenschapscommissie - Buso Zaveldal : 5.200,00 EUR voor het project BXL81.
Artikel 70008/41501 van de gewone begroting van 2023.

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

[51] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -
2509032 (R)
Vzw "games.brussels".- Toelage 2023 : 18.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 18.000,00 EUR aan de vzw "games.brussels" voor de organisatie van de
opening van de coworking space "games.brussels".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2023.

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

[52] Openbaar patrimonium -  - Speciale technieken - 2514488 (R)
Atomium.- Overheidsopdracht voor diensten voor de herstelling van defecte pompen aan het Benelux-
fontein (OPP/2023/045).
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Bestek nr. OPP/2023/045.- Totale uitgave van
18.825,79 EUR, btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2023.-
Investeringsproject nr. GCB06-49-2015.- Werf nr. 211246.- Onderhoud nr. 211247.- Lening : artikel
77366/72460.- Kennisnemen van de beslissing nr. 412 van het College van 02/03/2023, in toepassing van
artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[53] Vastgoedregie & Economische zaken - Vastgoedoperaties -  - 2513833 (R)

Harenberg.- Overheidsopdracht voor studies en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het
beheer van afvalwater van het gebouwencomplex gelegen Harenberg 155 te 1130 Haren
(RF22/PNSPP/900).
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking, toepassing van artikel 42 §1, 1°, a)
van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. RF22/PNSPP/900.- Uitgave van 117.698,30 EUR exclusief btw.-
Artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2023 en volgende van de Vastgoedregie.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 358 van het College van 02/03/2023, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[54] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2514116 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de organisatie van de conferenties "De eminente gasten van het Stadhuis".

-----------------------------------------------------------------------
[55] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2514281 (R)

Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het werk van personen met een handicap.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2514310 (R)

Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de uitbreidingen van de veiligheidsperimeter tijdens de Europese Toppen en de
gevolgen daarvan voor de handelaars.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516117 (R)

Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de vergevorderde verslechtering van de stoepen van de Jean Palfynlaan te Laken.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516124 (R)

Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de plafonnering van de huurindexatie van de Vastgoedregie.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516128 (R)

Samengevoegde vragen van dhr. WEYTSMAN en mevr. AMPE, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de sluiting van de Centrumgalerij.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516139 (R)

Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de financiering van dringende renovaties om de Heizelpaleizen veilig te maken.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516134 (R)

Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een brief waarin de Burgemeester senioren uitnodigt voor een nieuwjaarsdrink.

-----------------------------------------------------------------------
[62] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516253 (R)

Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de voortgang van de werkzaamheden om de parkeerplaatsen op het Onze-Lieve-
Vrouwvoorplein in Laken te markeren.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509646 (R)

Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een openluchtzwembad in de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[64] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516257 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de veiligheids- en netheidsproblemen op het Saincteletteplein en het Ijzerplein.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516366 (R)

Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de twee maanden parkeerverbod in de Dambordstraat zonder tekst en uitleg.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2516386 (R)

Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de autovrije aanleg van nieuwe wegen in de Marollen.

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