
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 11 januari 2021 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[63] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2381947

(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (art. 112bis).
Beraadslaging nr. 68 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16/12/2020 waarbij de 4de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2020 vastgesteld wordt.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2381463 (R)

NV Brepols Publishers.- Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.000,00 EUR aan de NV Brepols Publishers voor de publicatie van het
boek "A Public Spectacle for a Spanish Princess.- The Festive Entry for Joanna of Castille into Brussels
(1496)".- Artikel 76201/32101 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2382971 (R)

Vzw "Souterrain Production".- Toelage : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.000,00 EUR aan de vzw "Souterrain Production" voor de opname van
de set van de DJ's van het B'Lock-feestje aan het eind van het jaar 2020.- Artikel 76201/33202 van de
gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[66] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2382036 (R)
Maandelijkse toelagen 2021.
In afwachting van de stemming van de begroting 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid, toekennen van subsidies op basis van voorlopige twaalfden van het
bedrag 2020 aan :
1) vzw "Rizome-Bxl" : 47.249,00 EUR/12 = 3.937,41 EUR/per maand op artikel 84407/33202;
2) vzw "Service d'Aide aux Seniors bruxellois en abrégé SASB/Dienst voor Hulp aan Brusselse Senioren
afgekort DHBS" : 441.405,00 EUR/12 = 36.783,75 EUR/per maand op artikel 84457/33202;
3) vzw "Werk Centrale de l'emploi" : 471.000,00 EUR/12 = 39.250,00 EUR/per maand op artikel
85109/33202;
4) vzw "La mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville" : 466.140,00 EUR/12 = 38.845,00 EUR/per
maand op artikel 85109/33202;
5) vzw "Entreprendre.brucity" : 1.026.000,00 EUR/12 = 85.500,00 EUR/per maand op artikel
52009/32201;
6) vzw "Brussels Major Events, afgekort BME" : 640.000 EUR/12 = 53.333,33 EUR/per maand op artikel
52009/32201, 1.464.000 EUR/12 = 122.000,00 EUR/per maand op artikel 56110/33202;
7) vzw "Rock the City!" : 250.000,00 EUR/12 = 20.833,33 EUR/per maand op artikel 56110/33202;
8) vzw "Centre Bruxellois de la Mode et du Design - Brussels Centrum voor Mode en Design" :
700.000,00 EUR/12 = 58.333,33 EUR/per maand op artikel 56110/33202;
9) vzw "Brufête-Brufeest" : 827.644,00 EUR/12 = 68.970,33 EUR/per maand op artikel 76210/33202;
10) vzw "Brussel-Musea-Tentoonstellingen" : 440.000,00 EUR/12 = 36.666,66 EUR/per maand op artikel
76210/33202;
11) vzw "Centre Culturel Bruegel" : 205.680,00 EUR/12 = 17.140,00 EUR/per maand op artikel
76210/33202;
12) vzw "Centre culturel de Bruxelles Nord - Maison de la création" : 480.500,00 EUR/12 = 40.041,66
EUR/per maand op artikel 76210/33202;
13) vzw "La Montagne magique, Théâtre des Jeunes de la Ville de Bruxelles" : 420.000,00 EUR/12 =
35.000,00 EUR/per maand op artikel 76210/33202;
14) vzw "Les Brigittines" : 530.000,00 EUR/12 = 44.166,66 EUR/per maand op artikel 76210/33202;
15) vzw "Maison du Spectacle La Bellone"" : 155.000,00 EUR/12 = 12.916,66 EUR/per maand op artikel
76210/33202;
16) vzw "Riches-Claires" : 300.000,00 EUR/12 = 25.000,00 EUR/per maand op artikel 76210/33202;
17) vzw "Bains de Bruxelles" : 1.500.000,00 EUR/12 = 125.000,00 EUR/per maand op artikel
76410/33202;
18) de publiekrechtelijke vereniging "Koninklijke Vlaamse Schouwburg" : 943.895,00 EUR/12 =
78.657,91 EUR/per maand op artikel 77210/33202;
19) de publiekrechtelijke Vereniging "Théâtre Royal du Parc" : 1.176.140,00 EUR/12 = 98.011,66
EUR/per maand op artikel 77210/33202.
Aanpassingen zullen gebeuren, indien nodig, na de goedkeuring van de begroting 2021 door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2376418 (R)

Dossier nr. OPP/2019/173.- Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de realisatie van een
"Belgian Beer World" parcours als multimedia ervaring en scenografische inrichting van de
archeologische site Bruxella 1238.- Perceel 5 : productie van de show “Theater van de gisting”.-
Meeruitgave bij de gunning.
Niet-openbare procedure.- Meeruitgave van 13.791,33 EUR btwi ten gevolge van de overschrijding van
de raming bij toewijzing, die het bedrag van perceel 5 brengt op 1.116.126,73 EUR btwi.- Artikel
13766/72460 van de buitengewone begroting van 2020 (project nr. MO 66-10-2019).- Lening en subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2383305 (R)

Renovatie van de Beurs en de inrichting van het Belgium Beer World.- Subsidie van 1.500.000,00 EUR
voor 2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Overeenkomst.
Overeenkomst betreffende de uitbetaling aan de Stad van een subsidie van 1.500.000,00 EUR  toegekend
conform het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10/12/2020 voor het gedeeltelijk
dekken van de investeringsuitgaven in het kader van de renovatie van de Beurs en de inrichting van het
Belgium Beer World en die deel uitmaakt van de subsidie voor een bedrag van 29.800.000,00 EUR
goedgekeurd door de Gemeenteraad van 09/12/2019 (stemming begroting).

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

[69] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2381974 (R)
Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van lokalen tussen de Stad Brussel en de SOTRANIC SCA.
Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling door SOTRANIC SCA van lokalen gelegen Louizalaan 251,
te 1050 Brussel ten behoeve an de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts" van
23/01/2021 tot 08/02/2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[70] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2379813 (R)
Inrichtingsproject van de "Ecole Robert Dubois".
Het inrichtingsproject van de "Ecole Robert Dubois" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2381904 (R)

Consultancyovereenkomst tussen de Stad Brussel en de “Fédération des récupérathèques”.
Consultancyovereenkomst tussen de Stad Brussel en de “Fédération des récupérathèques” voor de
lancering en het beheer van een recuperatheek die zal worden gevestigd binnen de "Académie Royale des
Beaux-Arts - Ecole supérieure des Arts" en gericht zal zijn op alle ArBA-EsA-studenten.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2383409 (R)

Verlenging van het huurcontract.- Huur van een gedeelte van de eerste verdieping van de sokkel van het
Muntcentrum, gelegen te 1000 Brussel, voor de organisatie-eenheid Human Resources van het
Departement Openbaar Onderwijs.
Addendum nr. 1 van het huurcontract tussen de Stad Brussel (huurder) en Bpost (verhuurder), met
betrekking tot de huur van een deel van de 1e verdieping van de basis van het Muntcentrum van Bpost,
gelegen te 1000 Brussel, dat het akkoord tussen de partijen formaliseert betreffende de verlenging van het
huurcontract tot 30/06/2022.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2381970 (R)

Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel en vzw "Art Marges Musée".
Partnerschapsovereenkomst de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts
- Ecole supérieure des Arts" en de vzw «Art et Marges Musée» in het kader van de tentoonstelling
"Embrasez-vous !" die georganiseerd wordt naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Museum voor
outsiderkunst.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2382513 (R)

Huurwaarborg op geblokkeerde rekening.- Burelen op de 1ste en 2de verdieping van een gebouw gelegen
Oorlogskruisenlaan 116 te 1120 Brussel.
Huurwaarborg van 43.500,00 EUR te storten op een geblokkeerde rekening voor het huren van burelen
gelegen op de 1ste en 2de verdieping van het gebouw gelegen Oorlogskruisenlaan 116 te 1120 Brussel
voor het "Athénée des Pagodes" en de toekomstige secundaire school aan de Oorlogskruisenlaan.- Artikel
70008/12601 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2381494 (R)

Projectoproep "Programma Preventie Schoolverzuim".- Versterking voor de periode 2020-2021.-
Overeenkomst tussen de Stad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Overeenkomst betreffende de toekenning van een subsidie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten
bedrage van 47.151,00 EUR in overeenstemming met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 03/12/2020.

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

[76] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2382409 (R)
Oproepen tot het indienen van voorstellen.- Herstelplan post-covid voor de handel.- Wijziging van de
tweede indieningsdatum.
De wijziging van het reglement van de oproep naar projecten voor de economische heropstart, met
betrekking tot de tweede datum voor de indiening van aanvragen als bedoeld in artikel 8, aannemen : de
datum 15/01/2021 wordt vervangen door 31/01/2021.

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

[77] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2380664 (R)
Extra uitgave voor de toekenning van de gemeentelijke premie "Sterilisatie van huiskatten en -honden".
Extra uitgave van 1.000,00 EUR voor de toekenning van de premie "Sterilisatie van huiskatten en -
honden".- Artikel 87506/33101 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[78] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2381872 (R)

Project voor de heraanleg van het Koningsplein geïnitieerd door Beliris in 2018.
Kennisnemen van het principeakkoord van het College over het project voor de heraanleg van het
Koningsplein geïnitieerd door Beliris in 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2381880 (R)

Vzw "Architecture Curating Practice".- Werkingstoelage.- Dossier nr. OPP/2020/207.
Schrapping van de nominatieve toelage van 15.000,00 EUR voorzien op het artikel 77366/33202 van de
gewone begroting 2020 (lijst van de overdrachten 2020) aan de vereniging van Belgische
Werelderfgoedsteden.- Toekennen van een toelage van 7.500,00 EUR aan de vzw "Architecture Curating
Practice".- Artikel 77366/33202 van gewone begroting 2020.

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

[80] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2380116 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel : fresco "Le Petit Jojo", Pieremansstraat 43 te 1000 Brussel.-
Overheidsopdracht voor aanneming van werken voor de renovatie van de verloederde muur, inclusief
cementering en bepleistering.- Principe. (Réf. 20201221)
Plaatsen van een opdracht voor aanneming van werken van beperkte waarde via aanvaarde factuur, voor
de renovatie van de muur (cementering en bepleistering) na verwijdering van het fresco «Le Petit Jojo»,
Pieremansstraat 43 te 1000 Brussel.- Uitgave van 14.010,00 EUR (exclusief btw).- Artikel 93022/74951
van de buitengewone begroting van 2020.- Kennisnemen van de beslissing nr. 257 van het College van
07/01/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[81] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2373162 (R)
Dossier nr. OPP/2020/158.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de keuken
van het Domein van Beersel.
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 36.140,28 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76110/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 184662.-
Investeringsproject nr. FH10-214-2009.- Lening : artikel 76110/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 261 van het College van 07/01/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[82] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2383100 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN, mevr. VIVIER en mevr. BUGGENHOUT,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie ertoe strekkende om "De strijd tegen dakloosheid te winnen via huisvesting.- Verzoek
om 50 openbare woongelegenheden ter beschikking te stellen in het kader van een programma van het
type «Housing First".

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

[83] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2383277 (R)
Interpellatie van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende het project voor de heraanleg van de Clovislaan bij het lezen van het advies van
ARAU.

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

[84] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2382978 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de rotsblokken geplaatst in de Koloniënstraat en op andere locaties.

-----------------------------------------------------------------------
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[85] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2383259 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evaluatie van de oudejaarsnacht.

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

- 2383490 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een politieoptreden op 31/12/2020 met aanhouding van minderjarigen ter gelegenheid
van een voetbaltoernooi dat werd georganiseerd op het kleine voetbal/basketbalveld in de Huishoudens-/
Lacaillestraat.

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

- 2383519 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verkeersonveiligheid op het kruispunt Brabançonnelaan/Notelaarstraat.

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