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Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[32] Secretaris - Strategie & Digitale transformatie -  - 2510972 (R)

Regionaal programma "WePulse".- Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel en het CIBG.
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel en het CIBG in het kader van het "WePulse"-
programma.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -  - 2509294

(R)
Deel 2 en evaluatie.- Overheidsopdracht van diensten met als doel de studie van de signalisatie van
handelskernen buiten de Vijfhoek CDA/011931/YOU.
De betaling van het tweede deel en evaluatie aanvaarden met een bedrag van 12.100,00 EUR.- Artikel
52009/74760 van de buitengewone begroting 2023 (ED23/648).- Bestek nr. CDA/011931/YOU.-
Kennisnemen van beslissing nr. 65 van het College van 09/02/2023 overeenkomstig artikel 234, § 3 van
de nieuwe gemeentewet.

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

[34] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Archieven - 2510955 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 11/02/2023 van oude
documenten en oude iconografische documenten.- Morel de Westgaver.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 2.762,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2023.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 218 van het
College van 09/02/2023, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[35] Vastgoedregie & Economische zaken - Valorisatie patrimonium -  - 2465207 (R)
3-15 Maagdenstraat.- 2-2A Brillengang : goedkeuring van het bestek en de wijze van de gunning.
Aannemen van het principe van de werkopdracht voor de afbraak van de ruïnes op de percelen en de bouw
van 12 woningen op het terrein 3-15 Maagdenstraat - 2-2A Brillengang te 1000 Brussel volgens het bestek
nr. RF/21/PO/875 via een openbare procedure in toepassing van artikel 36 van de wet van 17/06/2016.-
Het bedrag voor de opdracht is bij benadering geraamd op 2.485.500,00 EUR excl. btw, 2.783.760,00
EUR btw incl. (12%).- Het extra bedrag voor honoraria en verzekering wordt geraamd op 84.501,57 EUR
btw inbegrepen (21%).- Aanneming van de aankondiging van de werkopdracht nr. RF/21/PO/875
betreffende de afbraak van de ruïnes op de percelen en de bouw van 12 woningen op het terrein 3-15
Maagdenstraat - 2-2A Brillengang te 1000 Brussel.- Lening.- Aanwendingen : uitgaven : ereloon : artikel
240-01 van de patrimoniale begroting 2022 : 84.501,57 EUR btw inbegrepen (21%); en werken : artikel
242-01 van de patrimoniale begroting 2022 : 2.783.760,00 EUR btw inbegrepen (12%).- Ontvangsten :
artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2022 (lening).

-----------------------------------------------------------------------
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Moties
[36] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2511526 (R)

Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.
Voorstel van motie die oproept tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van dhr. Olivier
VANDECASTEELE, die in Iran wordt vastgehouden.

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

[37] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2511139 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de intrekbare paaltjes op het grondgebied van de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2511674 (R)

Samengevoegede vragen van dhrn. VANDEN BORRE en WAUTERS, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de toekomst van de vzw "Brussels Expo".

-----------------------------------------------------------------------
[39] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2512057 (R)

Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de afschaffing van de terbeschikkingstelling van bussen aan verenigingen die op het
grondgebied van de Stad Brussel zijn gevestigd.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2512141 (R)

Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken in het dossier over de renovatie van de Chambondoorgang in Laken.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2512341 (R)

Vraag van dhr. BEN ABDELMOUMEN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de afwezigheid van bankautomaten in Neder-over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2512358 (R)

Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de heraanleg van de Adolphe Maxlaan.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2512364 (R)

Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het geluidskunstwerk op het Fontainasplein.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2512373 (R)

Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aardbeving in Turkije en in Syrië.

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