
 

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

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[64] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2400889 (R)

JD. 49726/OK.- Private veiligheid.- Kunstenfestivaldesarts 2021.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Kunstenfestivaldesarts
2021” van 14/05/2021 tot 26/05/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2397549 (R)

464 Koninklijk Circus/ Ecuries (stallen) : elektrische installatie en scenografie van het podium.- Bestek en
aankondiging van opdracht.
Opdracht voor werken via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.- Bestek nr. RF21/PNDAPP/870.- Bedrag voor de opdracht bij benadering geraamd op
232.750,76 EUR inclusief btw.- Artikel 614-01 van de exploitatie begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2399917 (R)

Herinrichting van de binnenkoer en haar 5 toegangen van het gebouw gelegen Spaarstraat 4 - 12,
Lakensestraat 137 - 153 en Nieuwbrugstraat 2 - 12 te 1000 Brussel.- Niet-toewijzing van de opdracht van
werken en aanpassing van de wijze van aanbesteding.
Een einde stellen aan de open procedure en overgaan tot een mededingingsprocedure met onderhandeling
en de drie geselecteerde inschrijvers uitnodigen (die een onregelmatige offerte hadden ingediend) in het
kader van de opdracht "Koer spaarstraat - Inrichting koer en ingangen" - lastenboek nr. RF/19/PO/830, om
een aangepaste offerte in te dienen, overeenkomstig artikel 38 2° van de wet van 17/06/2016.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Organisatie Grondregie -  - 2398749 (R)

Marktconsultatie voor de afsluiting van leningen ter financiering van de buitengewone dienst
(vermogensbegroting) van de Grondregie van de Stad Brussel.
Marktconsultatie voor het aangaan van een lening ter financiering van de buitengewone dienst van
leningen ter financiering van de buitengewone dienst (vermogensbegroting) van de Grondregie van de
Stad Brussel voor een bedrag van 70.000.000,00 EUR.- Aannemen van de consultatie van 5 banken
teneinde een offerte in te dienen gebaseerd op consultatiereglement CL/2021/1.- Aannemen van de
administratieve en technische clausules zoals vermeld in het consultatiereglement nr. CL/2021/1.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2398641 (R)

Dossier nr. OPP/2021/040.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de reparatie van het rolluik
voor het afsluiten van de parking van -2 van het Administratief Centrum.
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 1.870,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 190651.-
Investeringsproject nr. CC06-8-2009.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
388 van het College van 22/04/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[69] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2398115 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de volledige opdracht van projectontwerper met als
voorwerp de renovatie, de restauratie en de herontwikkeling van de baden van het Centrum en
sportuitrusting ervan, Reebokstraat 28 te 1000 Brussel.- Mededingingsprocedure met onderhandeling.-
Principe.- Dossier nr. OPP/2020/060.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016.-
Bestek/Selectieleidraad nr. OPP/2020/060.- Opdrachtaankondiging.- Uitgave geraamd op 1.210.000,00
EUR btw inbegrepen.- Vergoeding van de voorstudies van de geselecteerde inschrijvers.- Uitgave
geraamd op 72.600,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 93022/72260 (Stedenbouw) en 76410/72260 (Sport)
van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. PA22-4-2019 (Stedenbouw) en BH10-
1-2019 (Sport).- Lening : artikels 93022/96151 en 76410/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2398292 (R)

Dossier nr. OPP/2021/032.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg van overdekte
speelplaatsen in het Bockstaelcomplex.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2021/032.- Uitgave van 839.679,00 EUR btw incl.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone
begroting van 2021.- Investeringsproject nr. FH08-5-2021.- Werf : 190595.- Onderhoud : 190596.-
Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2396814 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting (Lijst TST-4-
2021-12).
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 15.338,26 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 368 van het College van 22/04/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[72] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2395609 (R)
Raamovereenkomst met het doel de realisatie van courante drukwerken op papier en karton tot 31/08/2022
(CDA/011830/YOU).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011830/YOU.- Uitgave van
168.189,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikelen met economische code 12302, 12306, 12406
en 12448 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 beslissing nr. 81 van het College van
22/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2395926 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 36 maanden, van
verplaatsbare luchtbevochtigers van 20 en 30 liter (CDA/011817/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011817/CVB.- Uitgave over 36
maanden van 150.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 77810/74498 van de buitengewone
begrotingen van 2021 tot 2024 (wat betreft de begrotingen van 2022 tot 2024, 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).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 84
van het College van 22/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[74] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2399197 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering en installatie,
gedurende 12 maanden, van gepantserde kasten (CDA/011846/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011846/PTL.- Uitgave over 12
maanden van 84.000,00 EUR inclusief 21% btw of 168.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Diverse artikels met economische code 74451 van de buitengewone
begrotingen van 2021 en van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
aanneing van de begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 89 van het College van
22/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2399329 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering van kleine
bestelwagens met hybride motor voor het departement Wegeniswerken (CDA/011858/LDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/011858/LDR.- Uitgave van 308.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 96.000,00 EUR
voor perceel 1 en 212.000,00 EUR voor perceel 2.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting
van 2021.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2398029 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het stemmen en de herstelling,
gedurende 24 maanden, van de piano's (CDA/011839/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011839/BEN.- 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.- Artikelen 70008/12406 en 77010/12406 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 van 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 87 van het College van 22/04/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

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

[77] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2395590 (R)
Verdeling voor het schooljaar 2020/2021 van de gewestelijke toelage in het kader van het Programma
Preventie Schoolverzuim.- Versterking van de acties in het secundair onderwijs.
1) Subsidies toekennen ten voordele van de verenigingen die partners zijn van de scholen van de Stad
Brussel voor de activiteiten van PSV-Versterking en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een
totale uitgave van 2.960,00 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2021) :
- Vzw "Cirqu'Conflex" : 2.960,00 EUR voor het project BXL14 in het "Institut Bisschoffsheim";
2) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van de Gemeenschap voor de activiteiten van de PSV-
Versterking en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale uitgave van 34.760,40 EUR
(artikel 70008/41501 van de gewone begroting van 2021) :
- Franse Gemeenschap - "Athénée Royal de Bruxelles 2" : 20.640,00 EUR voor het project BXL03;
- Franse Gemeenschap - "Athénée Royal de la Rive Gauche" : 14.120,40 EUR voor het project BXL49.

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

[78] Organisatie - Methoden - Methoden - 2397399 (R)
Winnaars van de Smart City projectoproep 2020-2021.- Toekenning van de subsidies voor een totaal
bedrag van 200.000,00 EUR.
De lijst van winnaars van de Smart City projectoproep 2020-2021 en toegekende bedragen goedkeuren
met een totaal bedrag van 200.000,00 EUR :
- "Purifungi" bv - 10.000,00 EUR;
- "Red Frog" bv - 50.000,00 EUR;
- "Reconnect", vereniging naar Frans recht - 10.000,00 EUR;
- "Financité" vzw - 40.000,00 EUR;
- "Girleek" vzw - 50.000,00 EUR;
- "Tobiarts Productions" vzw - 10.000,00 EUR;
- "Merciki" bv - 10.000,00 EUR;
- "Trois Plumes" vzw - 10.000,00 EUR;
- "Decru&co" bv - 10.000,00 EUR.
Artikels 13901/33202 en 13901/32101 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[79] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2398514 (R)

Subsidie aan vzw "Geopolis" : 15.000,EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een subsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw "Geopolis" om tentoonstellingen en
conferenties te ontwikkelen over thema's die verband houden met internationale solidariteit en in het
bijzonder de 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling van de VN.- Artikel 15001/33202 van de
gewone begroting 2021.- 2) De subsidieovereenkomst met de vzw "Geopolis" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2398486 (R)

Subsidie aan vzw "Diogène" : 5.000,00 EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een subsidie van 5.000,00 EUR aan de vzw "Diogène" om het Millenium-
documentairefestival te organiseren over thema's die verband houden met internationale solidariteit en in
het bijzonder de 17 duurzame VN-ontwikkelingsdoelen.- Artikel 15001/33202 van de gewone begroting
van 2021.- 2) Subsidieovereenkomst met de vzw "Diogène".

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

[81] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2386257 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-006.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-042, -043, -045 en -161.- Toepassing
van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
23.292,44 EUR (incl. btw).- Artikel 87605/735/60 van de buitengewone begroting van 2021.-
Investeringsproject nr. KL05-474-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 411 van het College
van 22/04/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2396866 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-016.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-060 en 21-0500-189.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
4.770,07 EUR (incl. btw).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2021.-
Investeringsproject nr. KL05-486-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 412 van het College
van 22/04/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[83] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2394697 (R)
21 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een terrein perceel gelegen Bloemenhofplein, Onze-Lieve-
Vrouw van Vaakstraat, gekadastreerd te Brussel, afdeling 11, sectie M, deel van nr. 1385c in te lijven in
de openbare weg.- Stedenbouwkundige vergunning nr. J10/2010.
Kosteloze afstand aan de Stad Brussel, vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad Brussel, van een
perceel grond gelegen te Bloemenhofplein, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat, gekadastreerd te Brussel,
afdeling 11, sectie M, deel van nr. 1385c, met als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis,
aanvaarden.

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

[84] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2401885 (R)
Coronavirus / Covid 19.- Stand van zaken.
Informeren van de Gemeenteraad.- Antwoord op de ingediende interpellaties en mondelinge vragen over
diverse aspecten van het beheer van de gezondheidscrisis, van de vaccinatie, van de handhaving en
repressie van de sanitaire maatregelen, van de versoepelingsstrategie (opening terrassen, pilootprojecten,
...).- Vragen ingediend door mevr. AMPE, mevr. EL BAKRI, dhr. WAUTERS en dhr. WEYTSMAN.

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

- 2400765 (R)
Vragen van mevr. AMPE, mevr. DEBAETS en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende het 'lunapark'/recreatiecentrum dat gepland is in de voetgangerszone in het Crystal
City-gebouw.

-----------------------------------------------------------------------
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[86] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2401648 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het plaatsen van mobiele urinoirs "uritrottoirs" in de Vijfhoek, in het bijzonder in de
Villersstraat.

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

- 2401784 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het plaatsen van borden voor parkeerplaatsen voorbehouden voor schoolbussen ter
hoogte van het gebouw Versailles IV in de Kraatveldstraat, 133, ten koste van twee bestaande
parkeerplaatsen voor gehandicapten.

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

- 2401789 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het gevolg dat verleend wordt aan de vragen van de handelaars die te kampen hebben
met een gebrekkige toegankelijkheid van de Marollenwijk.

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