
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 6 september 2021 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[227] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2421290 (R)

SJ 49.063/SM.- Politieverordening van de Burgemeester.- Het dragen van mondmaskers.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 31/08/2021 mbt de mondmaskerplicht in de Nieuwstraat
te 1000 Brussel en op de markten opgesomd in artikel 2 van de Politieverordening, bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[228] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2420755 (R)

JD.- J. 50011/OK.- Terugkomst van de atleten van de Olympische spelen in Tokio.-
Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 25/08/2021 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 03/09/2021, ter gelegenheid van het evenement «Terugkomst van de atleten van de
Olympische spelen in Tokio» in de gesloten perimeter gelegen Grote Markt, 1000 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[229] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2419765 (R)

JD.49998/OK.- Private veiligheid.- Hangar x Green In : Folamour.- Bepaling van de perimeter en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het evenement “Hangar
x Green In : Folamour” (18 - 19/09/2021).

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

[230] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2416850 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en het uitvoeren van herstellingen, gedurende 48 maanden, van de autobussen van het merk VAN HOOL
(CDA/011913/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011913/BEN.- Uitgave van
50.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 25.000,00 EUR voor het aankopen van originele
wisselstukken en 25.000,00 EUR voor het uitvoeren van herstellingen.- Artikel 13605/12702 voor het
aankopen van originele wisselstukken en artikel 13605/12706 voor het uitvoeren van herstellingen van de
gewone begrotingen van 2022 tot en met 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 62 van het College van 02/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[231] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2395057 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken en
het uitvoeren van herstellingen, gedurende 24 maanden, van tractors van het merk LAMBORGHINI
(CDA/011821/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011821/BEN.- Uitgave van
105.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 21.000,00 EUR voor het aankopen van originele
wisselstukken en 84.000,00 EUR voor het uitvoeren van herstellingen.- Artikelen 76605/12702 en
76410/12702 voor het aankopen van originele wisselstukken en artikelen 76605/12706 en 76410/12706
voor het uitvoeren van herstellingen van de gewone begrotingen van 2022 en 2023 (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).- Kennisnemen van beslissing nr. 58 van het
College van 02/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[232] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2410495 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en het uitvoeren van herstellingen, gedurende 48 maanden, van de voertuigen van het merk IVECO van
het departement Wegeniswerken (CDA/011915/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011915/BEN.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 40.000,00 EUR voor het aankopen van originele
wisselstukken en 20.000,00 EUR voor het uitvoeren van herstellingen.- Artikel 13605/12702 voor het
aankopen van wisselstukken en artikel 13605/12706 voor het uitvoeren van herstellingen van de gewone
begrotingen van 2022 tot en met 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en
de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 60 van het College van 02/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[233] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2416823 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en het uitvoeren van herstellingen, gedurende 48 maanden, van de voertuigen van de merken PEUGEOT
en CITROËN  (CDA/011917/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011917/BEN.- Uitgave van
90.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 75.000,00 EUR voor het aankopen van originele
wisselstukken en 15.000,00 EUR voor het uitvoeren van herstellingen.- Artikel 13605/12702 voor het
aankopen van originele wisselstukken en artikel 13605/12706 voor het uitvoeren van herstellingen van de
gewone begrotingen van 2022 tot en met 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 61 van het College van 02/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[234] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2409280 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en het uitvoeren van herstellingen, gedurende 48 maanden, van de voertuigen van het merk MERCEDES
van het departement Wegeniswerken (CDA/011908/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011908/BEN.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 50.000,00 EUR voor het aankopen van originele
wisselstukken en 10.000,00 EUR voor het uitvoeren van herstellingen.- Artikel 13605/12702 voor het
aankopen van originele wisselstukken en artikel 13605/12706 voor het uitvoeren van herstellingen van de
gewone begrotingen van 2022 tot en met 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 59 van het College van 02/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[235] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2406813 (R)

Sport.- Werkingstoelage.- Vzw "Gymnastique Laeken Christ-Roi" : 300,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 300,00 EUR aan de vzw "Gymnastique Laeken Christ-Roi".-
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[236] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2417562 (R)
Sport.- Werkingstoelage.- Vzw "Le Club des Petits Débrouillards de la Région Bruxelloise" : 250,00
EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 250,00 EUR aan de vzw "Le Club des Petits Débrouillards de la
Région Bruxelloise".- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[237] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2417590 (R)

Sport.- Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2021.- Vzw "Association de la Jeunesse VLM" :
4.500,00 EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een investeringstoelage van 4.500,00 EUR aan de vzw “Association de la Jeunesse
VLM” voor de aankoop van sportmateriaal (wetsuit, tatamimatten, bokszak,…).- Artikel 76410/52252 van
de buitengewone begroting 2021.- 2) Overeenkomst tussen de Stad Brussel en deze vereniging, die de
modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

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

[238] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2416994 (R)
Subsidies 2021.- Asbl "Art Gana Production" & "Université Libre de Bruxelles" : 14.100,00 EUR.
De volgende subsidies toekennen :
- 4.100,00 EUR aan de vzw "Art-Gana Production", voor de uitvoering van de show "vertel me je
emoties" in het basisonderwijs.
- 10.000,00 EUR aan de "Université Libre de Bruxelles" voor de oprichting van de tentoonstelling
"heksen" ten voordele van scholen en verenigingen van permanente educatie in de Stad Brussel.
Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[239] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2418116 (R)
Toekenning van een toelage.- Vzw "Pro Vélo" : 35.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 35.000,00 EUR aan de vzw "Pro Vélo" voor de organisatie voor de
allereerste keer op zijn grondgebied van “Vollenbike! Zomerspecial”, op woensdag, van 04 tot en met
25/08/2021 op het Bockstaelplein aan het einde van de middag (16u tot 19u).- Artikel 41006/33202 van de
gewone begroting 2021.- Thesaurie.

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

[240] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2417174 (R)
Overeenkomst tussen de vzw "Werk Centrale de l'Emploi" en de Stad Brussel.- Subsidie 2021.-
Exploitatie- en functioneringskosten.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Werk Centrale de l'Emploi" met als doel de gebruikswijze vast
te leggen van de toelage 2021 toegekend door de Stad voor de exploitatie- en functioneringskosten
Antwerpselaan 26 en andere gedecentraliseerde antennes.- Bedrag : 579.000,00 EUR.- Artikel
85109/32202 van de gewone begroting 2021.

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

Handel - 2417328 (R)
Nieuwe vaste standplaats voor een artiest-portraitist.- Agoraplein.- Bijwerking bijlage V van het
reglement.
Toevoeging van een nieuwe staanplaats voor een artiest-portraitist op het Agoraplein in bijlage V van het
gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op het
openbaar domein van de Stad Brussel, met als jaarlijkse retributie 1.263,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[242] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2421097 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering en het machinaal planten van
verschillende variëteiten bloembollen.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/163/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/163/EV.- Uitgave van 85.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/124/002 van de gewone begroting van 2021.- Kennisnemen van de beslissing nr. 160 van
het College van 02/09/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[243] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2419338 (R)
Toekenning van subsidies 2021.- Totaal bedrag van 4.000,00 EUR.
De volgende subsidies toekennen :
- 2.000,00 EUR aan de vzw "D'Broej" voor de organisatie van muzikale schrijfateliers;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Civic" Innovation Network voor het project "Brussel Avenir".
Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[244] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2419075 (R)

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de heraanleg van de Adolphe Maxlaan, de
Finisteraestraat, de Nieuwbrug, de Mechelsestraat, de Bruidstraat en de Sint-Pieterstraat.- Dossier nr.
0602/V002/2021.
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de herinrichting van de Adolphe Maxlaan, de
Finisterraestraat, de Nieuwbrug, de Mechelsestraat, de Bruidsstraat en de Sint-Pietersstraat, in toepassing
van artikels 35,1° en 36 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. 0602/V002/2021.- Geraamde uitgave van voor de vaste schijf van 4.761.974,36
EUR inclusief btw, afgerond op 4.800.000,00 EUR inclusief btw, voor de voorwaardelijke schijf
3.184.586,30 EUR inclusief btw, afgerond op 3.200.000,00 EUR inclusief btw.- Verzekering "alle
werfrisico's" voor een bedrag van 15.100,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting 2021 (Project nr. AP06-18-2019) onder voorbehoud van aanneming van de
begrotingswijziging door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.-
Lening : artikel 42106/96151.

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

[245] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2416864 (R)
Overheidsopdracht voor de leveringen van beperkte waarde met aanvaarde factuur met als doel de
aankoop van een klaptafel en banken voor de organisatie door de Cel Stadsvernieuwing van
openluchtevenementen.- Referentiedossier nr. 2021/2246. (Ref. 20210506)
Plaatsen van een opdracht voor leveringen van beperkte waarde met aanvaarde factuur voor de aankoop
van een klaptafel en banken voor de organisatie door de Cel Stadsvernieuwing van
openluchtevenementen, in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave van 207,00 EUR
btw (inbegrepen).- Artikel 93022/74151 van de buitengewone begroting van 2021.- Projectnr. AP22-12-
2013.- Kennisnemen van de beslissing nr. 210 van het College van 02/09/2021, in toepassing van artikel
234 paragrafen 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[246] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2415564 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Terra Brasil" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Terra Brasil" voor de organisatie
van het festival "Percusounds 2021".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[247] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2419666 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- bv "Hangar" : 30.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 30.000,00 EUR aan de bv "Hangar" voor de organisatie van het
evenement "Hangar Open Air" (openluchtevenementen in Brussel tijdens de zomer van 2021).- Artikels
56110/32101 (15.000,00 EUR) en 76201/32101 (15.000,00 EUR) van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[248] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2415115 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Flores" : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw "Flores" voor de organisatie van de
tentoonstelling «Brussels Night Life» ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van het Mirano Continental
in de Sint-Gorikshallen.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[249] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2417525 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Teroubi" : 1.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 1.500,00 EUR aan de vzw "Teroubi" voor het Festival
"l'Afrique en Couleurs" 2021.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[250] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2414459 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Feitelijke vereniging "Comité des Habitants du Quartier Luther" : 800,00
EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 800,00 EUR aan de feitelijke vereniging «Comité des Habitants
du Quartier Luther» voor de organsisatie van het evenement "Fête de la rue Luther".- Artikel 76210/33202
van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele

[251] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2420857 (R)
Emile Jacqmainlaan 1 - Continental gebouw.- Overdracht in erfpacht.- Oproep tot erfpacht.-
Voorwaarden.
Oproep tot erfpacht voor het gebouw gelegen op de hoek van de Emile Jacqmainlaan en Adolphe Maxlaan
(voormalig Hôtel Continental) voor een periode van 50 jaar die kan worden verlengd tot 99 jaar met een
minimale jaarlijkse vergoeding van 303.200,00 EUR.- Voorwaarden van de oproep tot offerte.- Ontwerp
erfpachtcontract.
Toerekeningen :
* Uitgaven : 2.500,00 EUR op artikel 613-01 (administratieve kosten) van de bedrijfsbegroting 2021 van
de Grondregie.
* Ontvangsten : artikel 703-01 (erfpachtenopbrengsten) van de bedrijfsbegroting 2021 en volgende.

-----------------------------------------------------------------------
[252] Stedenbouw - Plan - Planning - 2387573 (R)

Overheidsopdracht voor architecturale adviesverlening en uitwerking van een architectonisch ontwerp
voor de renovatie van een of meer wooneenheden op de bovenverdiepingen van gebouwen waar een
handelszaak is gevestigd op de benedenverdieping, en aanleg van een afzonderlijke toegang, met volledige
technische, administratieve en juridische ondersteuning tot de stedenbouwkundige vergunning is
verkregen.
Opdracht van geringe waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. 2021/plan/acces_separe/aparte_toegang.- Totale uitgave van 30.000,00 EUR btw
exclusief, hetzij 36.300,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 93006/74760 van de buitengewone begroting
2021.- Subsidie en lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 240 van het College van 02/09/2021, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[253] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2417887 (R)

Dossier nr. OPP/2021/024.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het onderhoud van de
houten latwerk (alleen houten deel en exclusief koepel) van de Galerij van de Waux Hall, Park van
Brussel, Wetstraat 5 te 1000 Brussel.
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 34.779,03 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76210/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 193048.-
Investeringsproject nr. DH10-4-2021.- Lening : artikel 76210/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
246 van het College van 02/09/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[254] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2419949 (R)
Dossier nr. OPP/2021/008.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de uitvoering van een
haalbaarheidsstudie voor de inrichting van het gebouw "Warocqué" voor het Emile Jacqmainlyceum,
Maalbeeklaan 3 te 1000 Brussel.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/008.- Uitgave van 90.024,00 EUR btw incl.- Artikel 73108/72360
van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. FH08-182-2009.- Lening : artikel
73108/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 254 van het College van 02/09/2021, in toepassing van
artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[255] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2419801 (R)

Dossier nr. OPP/2021/009.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de uitvoering van een
haalbaarheidsstudie voor de herstructurering van de middelbare technische en beroepsschool
Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck en het beroepsopleidingscentrum Centrum Leren en Werken,
Grooteilandstraat 35, 39, 46 en 64 te 1000 Brussel.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/009.- Uitgave van 119.064,00 EUR btw incl.- Artikel 73508/73360
van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. AP08-5-2019.- Lening : artikel
73508/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 253 van het College van 02/09/2021, in toepassing van
artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellatie

[256] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2421457 (R)
Interpellatie van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende het gratis onderwijs en de verstrekking van "schoolkits" met het nodige
schoolmateriaal om de schoolkosten te beperken.

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

[257] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2412808 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de ontwikkeling van Buurtinformatienetwerken (BIN) in de Stad Brussel.

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

- 2421715 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om de voortdurende onreinheid aan de
Kunstberg te bestrijden.

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

- 2421776 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het behoud van de muurschildering "Annie Cordy" en de in het kader van het
wijkcontract geplande inrichtingen.

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

- 2421655 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken van het dossier over de restauratie van het orgel in de St.
Elisabethkerk te Haren.

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

- 2421731 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het voortrekken van publieke evenementen op private evenementen.
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[262] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2421756 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de restauratie van de Chambondoorgang.

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

- 2421764 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evaluatie van het toerismebeleid van de Stad Brussel deze zomer en het plan voor
deze herfst-winter.

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

- 2421760 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de het toegenomen aantal ratten en de politiek van rattenbestrijding van de Stad
Brussel.

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

- 2421768 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de operatie "Plaisir d'apprendre".

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

- 2421772 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de start van het schooljaar 2021 (sanitaire maatregelen, sensibilisering voor de
vaccinatie, leerlingen die nog geen school gevonden hebben).

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