
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 15 maart 2021 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[120] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2392902 (R)

Gezondheidscrisis Covid-19.- Protocolakkoord GGC over het toezicht op de naleving van de test- en
quarantaineverplichtingen.
Het protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Stad over het toezicht op
de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[121] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2389559 (R)

Specifieke toelage aan het Rode Kruis : 7.871,97 EUR.
Toekenning van een specifieke toelage voor een totaal bedrag van 7.871,97 EUR aan het Rode Kruis voor
de schoonmaak van de site die door het Rode Kruis wordt gebruikt voor de distributie van maaltijden
(vroegere Citroën-Vergote garage te Square Sainctelette - 1000 Brussel).- Artikel 12403/33202 van de
gewone begroting 2021 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2021 door de
toezichthoudende overheid).

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

[122] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2385876 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van hifi- en audiovisuelemateriaal, laboratorium- en foto/video studiomateriaal
(CDA/011625/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011625/DCH.- Uitgave van
150.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 25.000,00 EUR voor perceel 1 (Hifi-, audiovisuele en
aansluitapparatuur), 35.000,00 EUR voor perceel 2 (Camera's, videocamera's en toebehoren) en 90.000,00
EUR voor perceel 3 (Laboratorium- en foto/video-studio-uitrusting).- Verscheidene artikels met
economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2021 tot 2022 (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) voor de aankoop van uitrustingsmateriaal, en
verscheidene artikels met economische codes 12302 en 12402 van de gewone begrotingen van 2021 tot
2022 (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) voor de
aankoop van klein materiaal.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 115 van het College van
11/03/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[123] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2394090 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de redactie, de lay-out, het drukken en de
distributie van 3 nummers van het informatiemagazine van de Stad Brussel, 'De Brusseleir'
(CDA/011791/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011791/MGG.- Uitgave van
140.000,00 EUR inclusief 6 en 21% btw.- Artikel 10401/12306 van de gewone begroting van 2021 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen
van beslissing nr. 131 van het College van 11/03/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2385404 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel het onderhoud, gedurende 36 maanden, van het
camerasysteem van het Koning Boudewijnstadion (CDA/011706/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) iii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011706/MGG.- Uitgave van
300.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76410/12506 van de gewone begrotingen van 2021 tot 2024
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2021 door de toezichthoudende overheid en
de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2022 tot 2024 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[125] Wegeniswerken - Logistiek - Autopark - 2389802 (R)

Overheidsopdracht gebaseerd op de raamovereenkomst CDA/009184/DCH met het doel de huur op lange
termijn (operationele leasing) zonder aankoopoptie van nieuwe dienstvoertuigen.- Dossier nr.
TV/2019/01.- Principe.
De opdracht opnieuw voor mededinging openstellen voor de ondernemers die partij zijn bij de
raamovereenkomst CDA/009184/DCH, overeenkomstig artikel 43, § 5, 3° en §6 van de wet van
17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. TV/2019/0118.- Operationele leasing tijdens 60
maanden voor een totale uitgave van 45.000,00 EUR btw incl.- Artikel 13605/127/12 van de gewone
begrotingen van 2021 à 2026 (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 de beslissing nr. 136 van het College van 11/03/2021
overeenkomstig artikel 234, derde lid van de nieuwe gemeentewet.

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

[126] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2392988 (R)
CAPP.- Oproep voor de aanwijzing van een consortium voor culturele bemiddeling binnen het
schoolbekken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Overeenkomst tussen culturele operatoren.
De overeenkomst tussen culturele operatoren die zich kandidaat hebben gesteld voor de aanwijzing van
een consortium voor culturele bemiddeling binnen het schoolbekken van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in het kader van het Cultureel en Artistiek Pedagogisch Project aannemen.

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

[127] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2390763 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de bv "Smale Safari" :
20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan de bv "Smile Safari" voor de organisatie van "Smile
Safari Outdoors".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2390757 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de vzw "Brussels Art
Square" : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan vzw "Brussels Art Square", voor de organisatie
van"Brussels Art Square Spring Edition".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[129] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2390769 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan mevr. CADONICI
Natacha : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan mevr. CADONICI Natacha voor de organisatie van de
"Journées de l'Artimoine".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2390760 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de Covid-crisis aan de bv "Cathop" :
20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan bv "Cathop" voor de aanleg van tijdelijke
petanquebanen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2390754 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de vzw "Palais du Midi
Business Center" : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Palais du Midi Business Center" voor de
organisatie van samenwerking tussen de vzw en de lokale radio Arabel.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2376177 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de vzw "Chambre du Haut
Commerce d'art et de luxe ou Brussels Exclusive Labels" : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Chambre du Haut Commerce d'art et de luxe ou
Brussels Exclusive Labels" voor de organisatie van "@BEL2.0_2020".- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2390740 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de vzw "Shopera" :
20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan vzw "Shopera" voor de organisatie van het "Stripfestival"
in het centrum van de stad.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2390766 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de vzw "Unie van
Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek-Center" : 13.300,00 EUR.
Een subsidie van 13.300,00 EUR toekennen aan vzw "Unie van Handelaars en Zelfstandigen van
Heembeek-Center" voor de organisatie van de lancering van een getrouwheidskaart, toekennen.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting
door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2376054 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de nv "LAB Louise" :
20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan nv "LAB Louise" voor de organisatie van "Casse Dalle
Festival".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[136] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2376006 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de vzw "Quartier
Dansaert" : 19.783,50 EUR.
Een subsidie van 19.783,50 EUR toekennen aan de vzw "Quartier Dansaert" voor de organisatie van
"Dansaert Dressed Up".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2375994 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de crisis aan de bvba "Future Hotspots"
: 10.682,00 EUR.
Een subsidie van 10.682,00 EUR toekennen aan de bvba "Future Hotspots" voor de organisatie van 'De
langste lentetafel'.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2393300 (R)
Oproepen tot het indienen van voorstellen.- Herstelplan post-covid voor de handel.- Verlenging van de
einddatum van het project.
Goedkeuring van de wijziging van het reglement voor de oproep tot voorstellen voor economisch herstel,
wat betreft enerzijds de in artikel 2 genoemde datum waarop de projecten moeten zijn voltooid :
31/10/2021 wordt vervangen door 31/12/2021, en anderzijds de in artikel 10 genoemde datum waarop de
schuldverklaring voor het saldo en de bewijsstukken moeten worden ingediend : 31/10/2021 wordt
vervangen door 28/02/2022.

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

[139] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2392516 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-014.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-128, 21-0500-143 en 21-0500-145.-
Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 7.771,38 EUR (incl. btw).- Artikel 87605/745/53 van de buitengewone begroting van 2021-
Investeringsproject nr. KL05-492-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 296 van het College
van 11/03/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[140] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2388094 (R)

Gemeentelijk reglement met betrekking tot de grof huisvuilophaling aan huis.
Aannemen van het nieuwe gemeentelijk reglement met betrekking tot de grof huisvuilophaling aan huis.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[141] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2388340 (R)

Cultuur - Lokaal Cultuurbeleidsplan.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag
: 58.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 58.000,00 EUR, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de gewone begroting 2021 door de toezichthoudende overheid, aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021 :
1)1.000,00 EUR aan de vzw "OKRA, trefpunt 55+" (afgekort OKRA) voor het project "Iedereen telt mee :
aandacht voor elke oudere!";
2)2.000,00 EUR aan de vzw "Queermatch" (afgekort Match) voor het project "Match Day 2021";
3)4.000,00 EUR aan de vzw "De Buurtwinkel" voor het project "Bonjour Le Buurt";
4)5.000,00 EUR aan de vzw "Toestand" voor het project "Vas-y du Kaai, een stadslabofestival";
5)500,00 EUR aan de vzw "Gezinsbond" voor het project "Beweeg veilig";
6)5.000,00 EUR aan de vzw "Debateville" voor het project "Debateville Muntpunt";
7)3.000,00 EUR aan de vzw "Alibi" voor het project "Flavoria Sjoemelage";
8)500,00 EUR aan de vzw "Stilte/Ruimte" voor het project "stilte/ruimte";
9)3.000,00 EUR aan de vzw "Terra Nova" voor het project “Eendjes /Canards BXL";
10)3.000,00 EUR aan de vzw "Promo Jeunes" voor het project "JongerenStad (“Cité”, in de volksmond)";
11)1.000,00 EUR aan de vzw "LD3 - LDC Forum" voor het project "Het nieuwe geheugen van oudere
Brusselaars : samen bu(u)r(t)en ontdekken";
12)2.500,00 EUR aan de vzw "Cycloperativa" voor het project "Velonema";
13)3.000,00 EUR aan de vzw "European Quarter Area Management Association" (afgekort EQuAMA)
voor het project "Brussels Meets Europe";
14)1.000,00 EUR aan de vzw "Frans Masereelfonds" (afgekort Masereelfonds) voor het project
"Interlitarour";
15)3.500,00 EUR aan de vzw "Hobo" - Geïntegreerde thuislozenzorg (afgekort Hobo) voor het project
"Forsitia";
16)4.000,00 EUR aan de vzw "De Weeg" voor het project "Babytheek Laken";
17)3.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "GAG" voor het project "GAG";
18)1.500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Talent in Beweging" voor het project "Open blik".
* op het artikel 77210/33101 van de gewone begroting 2021 :
19)1.500,00 EUR aan de particulier "Anne Drabs" voor het project "Nederlandse taalondersteuning en
emancipatie van kinderen en hun ouders";
20)1.500,00 EUR aan de particulier "Wim Ipers" voor het project “Parkour parcours";
21)3.000,00 EUR aan de particulier "An Vandevelde" voor het project "De Poëteek/La Poethèque: Het
Bureau van Stadverzamelaars";
22)2.500,00 EUR aan de particulier "Anna Clarac" voor het project "Sauna in the City";
23)3.000,00 EUR aan de particulier "Wouter De Raeve" voor het project "I Build My Language With
Rocks".

-----------------------------------------------------------------------
[142] Stedenbouw - Plan - Planning - 2394023 (R)

Projectoproep 2021 - Hellingen van het Justitiepaleis - Subsidies - Tijdelijke interventies.
Lancering van een projectoproep, gericht tot personen en organisaties, om de hellingen van het
Justitiepaleis op creatieve wijze te activeren door middel van tijdelijke interventies en om de verschillende
gebruiksmogelijkheden te testen die als inspiratie kunnen dienen voor de definitieve herinrichting.-
Goedkeuring van de administratieve en technische voorwaarden met betrekking tot deze oproep tot het
indienen van projecten.- Toelage voor een bedrag van 50.000,00 EUR op artikel 93006/33202 van de
gewone begroting voor 2021 (onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid) toe te kennen in de vorm van een subsidie aan de geselecteerde geslaagde
kandidaten.- Goedkeuring van het ontwerp-tijdschema opgesteld in het kader van deze oproep tot het
indienen van projecten.- Thesaurie.

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

[143] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2392676 (R)
Projectenoproep tot burger en innovatieve initiatieven.- Nieuwe versie van het reglement.
Aanneming van de tekst van het nieuwe reglement van de oproep tot burger en innovatieve initiatieven
(vervangt het reglement aangenomen op 11/05/2020).

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[144] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2385136 (R)

OPP/2020/020 - "Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC)".- Bijdrage
2021.
Onttrekken van een bedrag van 15,00 EUR op de subsidie ten behoeve van de "Orde van Architecten" en
dit bedrag aan de "Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC)" voor de
betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen 2021.- Artikel 13766/33201 van de gewone begroting
2021.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[145] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2391024 (R)

Overeenkomst tussen de Stad en intercommunale VIVAQUA die tot doel heeft de aanleg van een
riothermie-installatie voor het gebouw Brucity.
Overeenkomst tussen de Stad en VIVAQUA met als doel de aanleg van een riothermie-installatie voor het
gebouw Brucity.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellaties

[146] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2394724 (R)
Interpellatie van dhr. WEYTSMAN en mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadsleden.
Interpellatie betreffende het advies gegeven door het College van Burgemeester en Schepenen over het
voorontwerp van ordonnantie betreffende het parkeren.

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

- 2394883 (R)
Interpellatie van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende de huisvesting van de 350 asielzoekers in het gebouw te Neder-over-Heembeek
dat tegen 1 juni moet ontruimd worden en de situatie van de 38 Samusocial-werknemers die aan Fedasil-
opdrachten zijn toegewezen en nu met contractbreuk worden bedreigd.

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

[148] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2394013 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de rehabilitatie van de Meudonpaviljoenen, de bescherming van de rest van het
patrimonium in het Meudonpark, de geplande verbeteringen voor het Meudonpark en het dagelijkse
beheer ervan.

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

- 2394165 (R)
Vraag van dhr. DIALLO, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aanpak van de problematiek van de straatraces in de buurt van het planetarium.

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

- 2394570 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de veiligheidsproblemen in Neder-over-Heembeek (o.a. in de Versailleswijk).

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

- 2394609 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de werf voor de aanleg van de tram aan de Heizel.

-----------------------------------------------------------------------
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[152] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2394590 (R)
Vragen van mevr. AMPE en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de blunders van Brussel Expo bij Batibouw.

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

- 2394583 (R)
Vraag van Mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het geluidskunstwerk op het Fontainasplein.

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

- 2394563 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de werknemers van de vzw BRAVVO (consumentencheque versus premie en
bezorgdheden over nieuw statuut).

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

- 2394628 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de nieuwe aanpak tegen straatintimidatie.

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

- 2394748 (R)
Vraag van mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de kosteloze terbeschikkingstelling van maandverbanden in de scholen van de Stad.

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

- 2394900 (R)
Vraag van mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het betaald parkeren bij het vaccinatiecentrum van de Heizel.

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

- 2394851 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het parkeerverbod op de hellingen van het Justitiepaleis.

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

- 2394893 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toekomst van de muurschildering van Annie Cordy in het gelijknamige park in
Laken.

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

- 2394852 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de pioniersrol van Brussel als coronaveilige stad.

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

- 2394871 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de redenen voor het niet heropenen van de markten op het Vossenplein en op de Zavel.

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