
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 28 januari 2019 te 16 uur 30

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[2] Personeel - Human ressources -  - 2221159 (R)

Nieuw administratief en geldelijk statuut voor de personeelsleden van de Stad.- Vergoeding
kledingaccessoires.
Artikel 457 bis betreffende de forfaitaire vergoeding voor de aankoop van kledingaccessoires in het
besluit van de Gemeenteraad van 05/09/2016 betreffende het administratieve en geldelijke statuut van de
personeelsleden van de Stad Brussel toevoegen.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2213057 (R)

"Institut Bischoffsheim", Blekerijstraat 52 te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht voor de levering en
installatie van hogedruk gelamineerde panelen.- Dossier nr. 0660/0405/2018/CP.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. 0660/0405/2018.- Uitgave van 26.060,10 EUR btw inbegrepen.- Artikel
70008/72460 van de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr. FH 08-162-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 328 van het College van 17/01/2019, in toepassing van artikel
234 § 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2222740 (R)

"Institut Bischoffsheim", Blekerijstraat 52 te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht van beperkte waarde voor
de renovatie van de kleedkamers en vals-plafond.- Dossier nr. 0660/0661/2018/CP.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Bestek nr. 0660/0661/2018/CP.- Uitgave van
22.584,36 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2018.-
Investeringsproject nr. FH 08-162-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 330 van het College
van 17/01/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2222570 (R)

Ecole maternelle du Jardin aux Fleurs, Zespenningenstraat 60 te 1000 Brussel.- Opdracht voor het
plaatsen van een vals plafond in de toiletten.- Dossier nr. 0660/0523/2018.
Overheidsopdracht van werken van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92
van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 0660/0523/2018.- Uitgave vastgesteld op 7.326,93 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 (project nr. FH 08 - 162 - 2009) van de buitengewone begroting 2018.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 329 van het College van 17/01/2019, in toepassing van artikel
234, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli
[6] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2222778 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de productie en levering van naamplaatjes in
messing en in PVC.- Dossier nr. 0660/R079/2018CB.- Uitrustingsgoed : 164870.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Bestek nr. 0660/R079/2018CB.- Totale
uitgave van 1.798,54 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77366/74451 van de buitengewone begroting van
2018.- Investeringsproject nr. CC06-357-2009.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 333 van het College van 17/01/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2220448 (R)

Institut De Mot-Couvreur - Place du Nouveau Marché Aux Grains.- Overheidsopdracht voor werken met
als voorwerp de dringende beveiliging van het dak.- Dossier nr. 0660/0697/2018.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 30.710,34 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening : artikel
70008/96151.- Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Kennisnemen van de beslissing nr. 331 van het
College van 17/01/2019, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[8] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2218988 (R)
18 PLAN - Aanneming van het rooilijnplan nr. 7291.- Afstand van de Wegenis in het openbaar domein
van de Stad Brussel.- Ruil van gronden.- Innemingsplan nr. 7306.
1) Het rooilijnplan nr. 7291 aannemen.- 2) De afstand van de perceelsdelen van de Belgische Staat, FOD
Defensie met als doel de inlijving van de wegenis in het openbaar domein en van de perceelsdelen die
nutteloos zijn geworden voor de Begische Staat, FOD Defensie, volgens het innemingsplan nr. 7306
aanvaarden.- 3) De ruil van de perceelsdelen die nutteloos zijn geworden voor de Belgische Staat, FOD
Defensie, met een klein gedeelte van het kadastraal perceel van het OCMW van de Stad Brussel, volgens
het innemingsplan nr. 7306, aanvaarden.

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

[9] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2222993 (R)
Duurzaam Wijkcontract Jonction en stripparcours van de Stad Brussel.- Uitvoering van een illustratie op
het gewelf van de Bas-, de Fontein- en de Sallaerttunnel - CAR/19/PN/188 (Ref GR190105)
Plaatsen van een dienstenopdracht met als voorwerp de realisatie van een van een illustratie op het gewelf
van de Bas-, de Fontein- en de Sallaerttunnel op basis van een bestek nr. CAR/19/PN/188.-
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking na raadpleging van 4 ontwerpers in toepassing van de
artikels 35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave geraamd op 157.300,00 EUR (btw inbegrepen).-
Artikel 93022/73160 van de buitengewone begroting 2018.- Financiering van de uitgave door een subsidie
(artikel 93022/66552) en door een lening (artikel 93022/95151).- Kennisnemen van de beslissing nr. 338
van het College van 17/01/2019, in toepassing van 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[10] 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.

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