
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 29 maart 2021 te 17 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[54] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2397006 (R)

Deelneming van de Stad tot het regionale systeem van taxicheques voor het jaar 2021.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Directie Taxis en de Stad i.v.m. taxicheques
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2381706 (R)
Belasting op de nachtwinkels.- Dienstjaar 2020.- Aanpassing belastingreglement van 18/11/2019 voor de
dienstjaren 2019 tot 2024 inbegrepen.- Tijdelijke maatregelen Covid-19.
Voor het dienstjaar 2020, naar aanleiding van de Covid-19-crisis en ter ondersteuning van de nachtwinkels
die hun handel niet normaal konden uitbaten (vroege sluitingstijd), stelt het College een gedeeltelijke
vrijstelling van 3 maanden voor.- Het artikel 5 van het belastingreglement wordt tijdelijk aangepast als
volgt :
* Oude tekst van het artikel 5 :
Artikel 5.- De jaarlijkse belasting is vastgesteld op 4.203,00 EUR per bedrijf. De belasting is verschuldigd
per aanslagplaats voor het ganse jaar. Ze begint het dienstjaar volgend op dat waarin de openingsbelasting
verschuldigd was.
* Aangepaste tekst van het artikel 5 enkel voor het dienstjaar 2020 :
Artikel 5.- De jaarlijkse belasting is vastgesteld op 3.152,00 EUR per bedrijf. De belasting is verschuldigd
per aanslagplaats voor negen twaalfden van het gehele jaar.- Ze begint het dienstjaar volgend op dat
waarin de openingsbelasting verschuldigd was.

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

[56] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2390671 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de uitvoering, gedurende 12 maanden, van
veegprogramma's op het grondgebied van de Stad Brussel met een door het departement Wegeniswerken
ter beschikking gestelde kleine veegmachine van 2 m³, alsook het onderhoud van deze machine gedurende
dezelfde periode. (CDA/011772/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011772/DDR.- Uitgave van 145.500,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/12406 van de gewone begrotingen van 2021 en 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2021 door de toezichthoudende overheid en, voor
wat betreft de begroting van 2022, van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van deze
begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen
van de beslissing nr. 37 van het College van 25/03/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2395529 (R)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en derden die met haar een band hebben, inzake ondersteuning bij
overheidsopdrachten.- Rol toevertrouwd aan het departement Aankoopcentrale van de Stad.-
Overeenkomst met de vzw Brussels Major Events.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Brussels Major Events.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2396075 (R)

Overheidsopdracht van diensten met het doel de studie van de signalisatie van het toekomstige nieuwe
administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/011811/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011811/LDR.- Uitgave van 168.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 33066/74760 van de buitengewone begroting van 2021 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 43 van het College van 25/03/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2395942 (R)

WeSmart, gemeenschap voor energie.- Toelage van 18.000,00 EUR.
Een forfaitaire toelage van 18.000,00 EUR toekennen aan de NEWIDE SA (“WeSmart” commerciële
naam) voor de extensie van de gemeenschap voor hernieuwbare energie Greenbizz.energy in Tivoli.-
Artikel 87966/32101 van de gewone begroting 2021.

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

[60] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2383189 (R)
Overeenkomst tussen de vzw Brussels Major Events en de Stad Brussel voor 2021.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Brussels Major Events, betreffende de toekenning van de toelage
voor het dienstjaar 2021, met als doel de gebruikswijze vast te leggen van de toelage toegekend door de
Stad voor het betrokken dienstjaar.- Bedrag : 640.000,00 EUR.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2021.

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

[61] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2395002 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-019.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-129.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 1.528,73 EUR (incl. btw).-
Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject BM05-302-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 309 van het College van 25/03/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[62] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2396093 (R)
Kaderovereenkomst voor projectleiders van de participatieve begroting.
Aanneming van de kaderovereenkomst tussen de Stad en de projectleiders in het kader van de
Burgerbegroting die zijn aangewezen als begunstigden van een door de Gemeenteraad toegekende
subsidie.

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

[63] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2395295 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Arenberg auctions) van 25 tot
27/03/2021 van oude documenten en oude iconografische documenten.
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 18.437,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 233 van het
College van 25/03/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[64] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2395159 (R)
Archief van de Stad.- Schenking van audio-visuele documenten in het kader van de verzameling "Covid-
19".- Modelovereenkomst.
De modelovereenkomst betreffende de schenking van audio-visuele documenten in het kader van de
verzameling "Covid-19", aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2395807 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 26 en 27/03/2021 ("Les
Ventes Ferraton - Damien Voglaire") van oude documenten en oude iconografische documenten.
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 2.687,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 237 van het
College van 25/03/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2393439 (R)

Ingang van de voormalige schuilkelder van de Tweede Wereldoorlog gelegen onder het Park van Brussel
(in de onmiddellijke nabijheid van het bovengrondse deel van de Vaux-Hall).- Overeenkomst.
Terbeschikkingstelling aan de Stad door de Regie der Gebouwen van een deel van de ingang van de
voormalige schuilkelder van de Tweede Wereldoorlog gelegen onder het Park van Brussel (in de
onmiddellijke nabijheid van het bovengrondse deel van de Vaux-Hall).- Overeenkomst tot vaststelling van
de voorwaarden voor het partnerschap tussen de Federale Regie der Gebouwen en de Stad Brussel, voor
onbepaalde duur.

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

[67] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2393753 (R)
Dossier nr. OPP/2021/031.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de verbouwing van de
doucheruimten tot sanitair en volledige renovatie van het tweede sanitair blok van de basisschool
Congres-Dachsbeck, Onderwijsstraat 96 te 1000 Brussel.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr.  OPP/2021/031.- Uitgave van 76.826,65 EUR btw incl.- Raadpleging van 3
ondernemers.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr.
FH08-1-2021.- Lening : artikel  70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 294 van het College
van 25/03/2021, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2395843 (R)

Jaarlijkse aanneming van tegelwerken uit te voeren in de gebouwen van het openbaar en/of privé domein
van de Stad Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, voor een
periode van 48 maanden.- Principe.- Bestek nr. OPP/2021/007.
Samengevoegde opdracht van werken in drie percelen via een openbare procedure - Bestek nr.
OPP/2021/007.- Uitgave van 2.359.500,00 EUR btwi waarvan 1.815.000,00 EUR btwi voor perceel 1,
363.000,00 EUR btwi voor perceel 2 en 181.500,00 EUR btwi voor perceel 3.- Verdeling : 1.815.000,00
EUR btwi ten laste van de eigen begroting van de Stad, 363.000,00 EUR btwi ten laste van de begroting
van de Grondregie en 181.500,00 EUR btwi ten laste van de begroting van de Politiezone.- Diverse
artikels van de gewone en buitengewone begroting 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 (onder voorbehoud
van de inschrijving van de geschikte kredieten, de aanneming en goedkeuring van deze begrotingen door
de bevoegde overheden).- Geen enkele bestelling zal in het kader van deze opdracht gebeuren zonder
goedkeuring van de toezichthoudende overheid op de betrokken begroting.- Thesaurie en leningen.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2396938 (R)

Dossier OPP/2021/039.- Dringende herstelling van het dak van het instituut De Mot-Couvreur, Nieuwe
Graanmarkt 24 te 1000 Brussel.- Hoogdringendheidsprocedure.
Overheidsopdracht voor werken voor de dringende herstelling van het dak van het "Institut De Mot-
Couvreur", Nieuwe Graanmarkt 24 te 1000 Brussel.- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking overeenkomstig artikel 42 § 1er, 1°, b) van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Uitgave van 800.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de
buitengewone begroting 2021.- Akte nemen van de Collegebeslissing nr. 313 van het College van
25/03/2021 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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Vragen
[70] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2396985 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toepassingsregels inzake de toekenning van de voornaam van het kind in het kader
van «kennisgeving van de geboorte» door de ouders bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

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

- 2396795 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het fake news dat rondgaat op sociale media omtrent een (fictief) festival "La Boum" in
Ter Kamerenbos op 01/04/2021 (aprilgrap).

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

- 2397320 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de vaccinatiecampagne.

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