
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 28 maart 2022 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[41] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2456881 (R)

Toekenning van de medaille van de Stad Brussel.- Dhr. Mohammed CHETOUANE.
De medaille de Stad Brussel toekennen aan dhr. Mohammed CHETOUANE als erkenning voor zijn daad
van moed tijdens een brand die plaatsvond op maandag 14/03/2022 gelegen Sint-Gisleinsstraat.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2456223 (R)

JD.- J. 50.358/OK/DD.- Reglement Vergoeding.
Reglement Vergoeding.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2455553 (R)

JD.15648.- Reglement bedelen met kinderen.
Het reglement kinderbedelarij aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2456544

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 85.590,77 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2457089 (R)

OPP/2022/027 - Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de bestelling van HERAS-hekken
en PVC-voeten voor het gebouw DE LIGNE, Bankstraat 5 te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht van
beperkte waarde.- Hoogdringendheidsprocedure.
Overheidsopdracht van leveringen voor de bestelling van HERAS-hekken en PVC-voeten voor het
gebouw DE LIGNE, Bankstraat 5 te 1000 Brussel.- Opdracht op 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.- Uitgave van 6.013,46 EUR btw inbegrepen.- Artikel 33066/74451 van de
buitengewone begroting 2022.- Akte nemen van de Collegebeslissing nr. 45 van het College van
24/03/2022 in toepassing van artikel 234 §2 van de nieuwe gemeentewet en instemmen met de uitgave, in
toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[46] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2454008 (R)

Overheidsopdracht voor diensten in twee percelen met het doel de levering van een compacte elektrische
straatveegmachine, de overname van een afgeschreven straatveegmachine, het onderhouden en bedienen
van de geleverde machine gedurende 60 maanden (perceel 1), en het onderhouden en bedienen van vijf
straatveegmachines van de Stad Brussel tot 30/06/2024 (perceel 2) (CDA/012367/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/012367/DDR.- Uitgave van 2.214.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 1.320.000,00
EUR voor perceel 1 en 894.000,00 EUR voor perceel 2.- Artikels 13605/74353 en 87605/74353
(490.000,00 EUR voor de aankoop van de veegmachine) van de buitengewone begroting van 2022, artikel
87605/12406 (1.724.000,00 EUR voor het uitvoeren van de diensten) van de gewone begrotingen van
2023 tot 2028 en artikel 87605/77353 (ontvangst uit de overname van de afgeschreven veegmachine) van
de buitengewone begroting van 2022 (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 voor de aankoop van de veegmachine.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2456006 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het leveren van vertaaldiensten
in sociale omgevingen, gedurende 24 maanden (CDA/012260/AMT).- Erratum.
Erratum van het besluit nr. 105 van het College genomen in de zitting van 27/01/2022.- Kennisnemen van
beslissing nr. 339 van het College van 24/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2450586 (R)

Organisatie van "Sportvakanties 2022" tijdens alle schoolvakanties.- Vastlegging van uitgaven en
beginselakkoord.- Gewone begroting 2022.
Toekenning overeenkomstig de uitbetalingsmodaliteiten van de subsidie vastgelegd in de overeenkomsten
goedgekeurd, met volgende verenigingen afgesloten voor de organisatie van de "Sportvakanties", de
volgende bedragen op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022 :
- "Ecole des Sports de l'ULB" (vzw) : 150.000,00 EUR;
- "Royal Sport Nautique de Bruxelles" (vzw) : 8 000,00 EUR;
- "Bruxelles Royal Yacht Club" (vzw) : 8.000,00 EUR,
onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid.

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

[49] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2431013 (R)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Haven van Brussel betreffende het onderhoud van de wegen
van de Akenkaai tussen de “Sainctelettebrug” en de “Redersbrug” in 1000 Brussel Redersplein.
Overeenkomst nr. TV/2021/200/PP tussen de Stad Brussel en de Haven van Brussel betreffende het
onderhoud van de wegen van de Akenkaai tussen de “Sainctelettebrug” en de “Redersbrug” in 1000
Brussel Redersplein.

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

[50] Stedenbouw - Plan - Planning - 2456749 (R)
Uitwerken van een Masterplan voor het gebied rond de trassers- en de Korte Groenweg.-
Principebeslissing.- Organiseren van een consultatieproces met de burgers.- Overheidsopdracht voor
dienstverlening.- Uitgaven.- Financiering.
Principe van het opstellen van een Masterplan voor het gebied rond de trassers- en de Korte Groenweg.-
Organiseren van een consultatieproces met de burgers in het kader van het uitwerken van dit Masterplan.-
Dienstenopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van
artikel 42 §1er, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr.
22/plan/kgw_pcv/masterplan/milieuanalyse_anlyseenvironnementale.- Publicatie van een
belangstellingsoproep voor de uitvoering van diensten door een newsletter van het team van de
Bouwmeester Meester-Architect.- Geraamde uitgave van 178.190,00 EUR inclusief btw.- Artikel
93006/74760 van de buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de
begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 202 van het College van 24/03/2022, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[51] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2451566 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel : overeenkomsten tussen de Stad en de eigenaars van de gebouwen
waarop de fresco's «Dommel» en «Kleine Jojo» zijn aangebracht.
(Ref. 20220215)
Overeenkomst CAR/21/229 tussen de Stad Brussel en de bvba URBAN WALLS, over de toelating voor
het gebruik van de puntgevel van het gebouw gelegen Vlaamsesteenweg 109, te 1000 Brussel, voor de
verwezenlijking van het fresco «Dommel».- Overeenkomst CAR/21/230 tussen de Stad Brussel en dhr.
Iotam LERER, over de toelating voor het gebruik van de puntgevel van het gebouw gelegen
Pieremansstraat 43, te 1000 Brussel, voor de verwezenlijking van het fresco «kleine Jojo».

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

[52] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2454066 (R)
Archief van de Stad Brussel.- Overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten met dhr. Jérémy
FOURNIE.
De overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten tussen de Stad Brussel en dhr. Jérémy
FOURNIE aannemen.

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

[53] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2455801 (R)
"Palais Usines".- Afbraakwerken, Paleizenstraat 331.
Gunning van een opdracht voor de uitvoering van werken voor de afbraak van het gebouw in de
Paleizenstraat 331 via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijzonder
bestek nr. RF22/PNSPP/89.- De uitgaven van 45.880,00 EUR exclusief btw, d.w.z. 48.638,10 EUR
inclusief btw (6%) ten laste te brengen van artikel 240-01 (uitgaven) van de begroting 2022 erfgoed
(onder voorbehoud van de aaanneming van de begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 309 van het College van
24/03/2022, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2456294 (R)

Dossier nr. OPP/2022/039.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de
atletiekpiste van het Koning Boudewijnbstadion, Marathonlaan 135 te 1020 Brussel.- Openbare
procedure.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2022/039.- Uitgave van 2.000.000,00 EUR btw incl.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone
begroting van 2022 (onder voorbehoud van de aanneming van de begroting en de goedkeuring ervan door
de toezichthoudende overheid).- Werf : 198274.- Onderhoud : 198275.- Investeringsproject nr. BH10-4-
2021.- Subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2451991 (R)

Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig
voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe sanitaire installaties alsook voor de
onderhouds- en depannagewerken in de volgende gebouwen :
- Perceel I : gebouwen van het openbaar domein van de Stad Brussel en van de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene (gezamenlijke opdracht);
- Perceel II : gebouwen die behoren tot het departement Grondregie van de Stadseigendommen van de
Stad Brussel.
Openbare procedure.- Bestek/cahier spécial des charges nr. OPP/2022/016 en desbetreffende
aankondiging van opdracht.- Jaarlijkse uitgave geraamd op 502.150,00 EUR (btw inbegrepen), hetzij
1.506.450,00 EUR (btw inbegrepen) voor drie jaar voor perceel I en een jaarlijkse uitgave geraamd op
502.150,00 EUR (btw inbegrepen), hetzij 1.506.450,00 EUR (btw inbegrepen) voor drie jaar voor perceel
II, hetzij voor een totaal van 3.012.900,00 EUR (btw inbegrepen) voor de drie jaar en de twee percelen.-
Verschillende artikels van de gewone en buitengewone begrotingen van 2022 tot 2025 (onder voorbehoud
van de inschrijving van de nodige kredieten en van de aanneming van deze begrotingen door de
Gemeenteraad et de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie en leningen.

-----------------------------------------------------------------------
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Moties
[56] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2457387 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN, mevr. VIVIER en mevr. DEBAETS,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie met oog op het reglementeren van bedelarij op het grondgebied van de Stad Brussel.

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

[57] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2457559 (R)
Vraag van mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de geluidsoverlast in de Bockstaelwijk.

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

- 2457711 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de incidenten in het kader van het "Carnaval Sauvage".

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

- 2457769 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de vernietiging van het Ilot Sacré en het gebrek aan aantrekkingskracht van het
stadscentrum.

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

- 2457831 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de voorbereidende werkzaamheden voor de tram 10 in Neder-over-Heembeek die
uitgevoerd zijn vooraleer het verkrijgen van de vergunning.

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

- 2457837 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verbeteringen aan het ontwerp-verkeersplan voor de wijk Driehoek Houba-Sobieski-
Heizel.

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