
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 11 februari 2019 te 16 uur 30

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2224236

(R)
Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek.- Rekening 2017.
Onder voorbehoud van de opmerking  geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2017.- Batig saldo : 27.187,14 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2225196

(R)
Sint-Joost kerk te Sint-Joost-ten-Noode.- Begroting 2018.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een ongunstig advies uitbrengen over
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2018 van de Sint-Joost kerk te Sint-
Joost-ten-Noode.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2225250

(R)
Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek.- Begroting 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2019 van de Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2223726 (R)

BANAD Festival.- Vzw "Explore.Brussels".- Partnerschapovereenkomst 2019.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de vzw Explore.Brussels betreffende het BANAD Festival -
Logistieke bijstand.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2225562 (R)

Samenstelling van de kasvoorraden 2019.
Goedkeuren van de kasvoorraden 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings
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[7] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2224683 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
schrobzuigmachines (CDA/009559/CVB).- Bijkomende levering.
De opdracht voorzien met een bijkomende levering van een afvoerbuis voor schrobzuigmachine.- Zonder
nieuwe overdrachtsprocedure in toepassing van artikel 38/1 van het Koninklijk Besluit van 14/01/2013 dat
de algemene regels van uitvoering van overheidsopdrachten vaststelt.- Uitgave van 108,62 EUR.-
Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr.  90 van het College van 31/01/2019, overeenkomstig artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.

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

[8] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2223827 (R)
Projectoproep Programma Preventie Schoolverzuim voor de periode 2018-2021.- Overeenkomst tussen de
Stad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.
Overeenkomst betreffende de toekenning van een subsidie door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten
bedrage van 486.130,00 EUR in overeenstemming met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 22/11/2018.

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

[9] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2224182 (R)
Nederlandstalig secundair onderwijs van de Stad Brussel.- Selectieprocedure voor het ambt van Technisch
Adviseur Coördinator.
De selectieprocedure, zoals vastgelegd in bijlage aan het besluit, goedkeuren.- De samenstelling van de
jury vastleggen.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2224331 (R)

Nederlandstalig secundair onderwijs van de Stad Brussel.- Selectieprocedure voor het ambt van
coördinator CLW.
De selectieprocedure, zoals vastgelegd in bijlage aan het besluit, goedkeuren.- De samenstelling van de
jury vastleggen.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Stedenbouw - Administratieve directie -  - 2223287 (R)

Ontwerpovereenkomst betreffende de toekenning door de Stad van de erfdienstbaarheid van doorgang -
Stoofstraat 34 in 1000 Brussel.
Akkoord gaan met het principe van de toekenning door de Stad van de erfdienstbaarheid van doorgang te
formaliseren teneinde toegang te hebben tot het "achterhuis" van het gebouw op het adres Stoofstraat 34.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2225397 (R)

Heizel Plateau-Zone B1.- Ontwerp van desaffectatie van goederen van het openbaar domein en
afschaffing van rooilijnen.- Definitieve aanneming.
Definitieve aanneming van het ontwerp van desaffectatie van gedeelten van gemeentewegen en publiek
toegankelijke ruimtes, die aan de Stad Brussel toebehoren en gelegen in 1020 Brussel, als zodanig
aangeduid op het plan nr. 7333.- Definitieve aanneming van het ontwerp van afschaffing van de feitelijke
rooilijnen en de rechtsrooilijnen bepaald van 24/09/1931 en 09/03/1933, gelegen in het terrein, zoals
aangeduid op het plan nr. 7333.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2225870 (R)
19 PLAN TOPO - Plan van desaffectatie  en Rooilijnplan van een nieuwe wegenis op het Heizel plateau.-
Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig goedkeuren van het principe van opening, het tracé en het bijzonder rooilijnplan van de
nieuwe openbare weg die moet worden aangelegd op het Heizelplateau alsook de hieruit volgende
herbestemming van het openbaar domein van een terreinstrook van 3 meter breed, bestemd om
toegevoegd te worden aan het privaat domein van de Stad, langsheen deze weg (zoals deze verschillende
elementen staan aangegeven op het plan die als bijlage aan deze beraadslaging is toegevoegd).- 2)
Voorlopig afschaffen van de feitelijke rooilijnen en de rooilijnen van rechtswege, vastgesteld in de
rooilijnplannen van 24 september 1931 en 9 maart 1933, gelegen op het tracé van de nieuwe weg, zoals
geïdentificeerd in het bijgaande plan [7346].- 3) Het voorlopig bijzonder rooilijnplan bedoeld in artikel 1
en de voorlopige afschaffing van de rooilijnen bedoeld in artikel 2 worden onderworpen aan een openbaar
onderzoek met een duur van 30 dagen en aan het advies van de Overlegcommissie.- 4) Het College van
Burgemeester en Schepenen wordt ermee belast het voormeld openbaar onderzoek en de zitting van de
Overlegcommissie te organiseren en aan de Gemeenteraad de eventuele bezwaren/opmerkingen voor te
leggen die bij het bestuur zijn gemaakt na afloop van het openbaar onderzoek en de vergadering van de
voormelde Commissie, alsook in voorkomend geval de definitieve goedkeuring van de opening van de
weg, van zijn definitieve tracé en rooilijnplan, alsook de hieruit volgende bestemmingen en
herbestemmingen.

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

[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2217202 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van het College in verband met een mogelijke naamswijziging van de
Boechoutlaan tot de Stephen Hawkinglaan als eerbetoon aan de overleden wetenschapper.

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

- 2226875 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de grote leegstand van de handelspanden in de Vijfhoek.

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