VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 21 februari 2022 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2414000
(R)
Sint-Adrianuskerk te Elsene.- Begroting 2022.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Sint-Adrianuskerk te
Elsene en over de goedkeuring van het stadsaandeel in de gewone dotatie van 1953,55 EUR (ED n°
22/875).- Artikel 79001/43501 van de gewone begroting 2022 van de Stad, onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2449199
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Begroting 2022.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Onze-Lieve-Vrouw van
Lakenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2449621
(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Begroting 2022.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Protestantse kerk van het
Museum, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2448712
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 230.803,40 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2448557
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Begroting 2022.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Onze-Lieve-Vrouw ter
Kapellekerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
-----------------------------------------------------------------------
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[6]

Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2448612 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 29/04/2021 tot toekenning, voor het boekjaar 2021 en in het kader van de
strijd tegen COVID-19, van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de Brusselse gemeenten voor het
opzetten van een systeem van gratis vervoer voor 65-plussers naar vaccinatiecentra.
Toelaten van de doorstorting van de toelage ter waarde van 32.000,00 EUR op het artikel 52003/43507
van de gewone begroting 2021 ten voordeel van de vzw "Buurthuizen".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[7]

Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2449145 (R)
Bibliothèque Fernand Brunfaut.- Tijdelijke verhuizing naar lokalen ter beschikking gesteld door de cv
"Lakense Haard".- Overeenkomst.
De bepalingen van de overeenkomst van precaire terbeschikkingstelling van de lokalen gelegen DikkeBeuklaan 3 te 1020 Brussel, voor tijdelijke huisvesting van de "bibliothèque Fernand Brunfaut" van de
Stad Brussel aannemen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[8]

Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2447078 (R)
GOOD MOVE.- Actieplan "Maas Good Move Vijfhoek".
1) Goedkeuring van het verkeersschema "Maas Good Move Vijfhoek".- 2) Kennisnemen van het
diagnoserapport.- 3) Kennisnemen van het actieplan "Maas Good Move Vijfhoek".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[9]

Organisatie - Methoden - Methoden - 2449809 (R)
Reserveren van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van
videoconferentieschermen en toebehoren voor de vergaderzalen in het Brucity-gebouw.
Goedkeuring verlenen aan de reservering van het bedrag van 1.616.365,95 EUR voor de aanschaf van
videoconferentieschermen en toebehoren voor de vergaderzalen in het Brucity-gebouw op
begrotingsartikel 22/10433/74253 "Aankoop van informaticamaterieel BXL 2021" van de buitengewone
begroting van 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad
en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[10]

[11]

Stedenbouw - Plan - Expertises - 2442539 (R)
Aankoop van openbaar nut van een goed gelegen in de Heembeeksestraat 27.- Bod tot aankoop van het
goed.
Goedkeuring van verwerving van het onroerend goed gelegen Heembeeksestraat 27 te 1120 Brussel,
kadastraal bekend als Brussel, 19e afdeling, sectie D, nr. 96 L (achterkant van de grond), voor een
forfaitair bedrag van 120.000,00 EUR, onder de voorwaarde van de toelating voor de eigenaars om het
terrein tot september 2025 zonder kosten te bezetten.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2445826 (R)
22 PLAN - Afschaffing.- Passage 44.- Plan nr. 7543.- Voorlopige aanneming.
Voorlopige aanneming van de afschaffing van de openbare doorgang op privédomein die de Kruidtuinlaan
verbindt met de Pachécolaan zoals hernomen op het plan nr. 7543.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[12]

Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2445784 (R)
Schoolcontract Drootbeek.- Overeenkomst.
Overeenkomst tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van de toekenning van een
gewestelijke subsidie voor de verwezenlijking van investeringsprojecten en actieprojecten die door de
Stad worden gecoördineerd in het kader van het Schoolcontract Drootbeek.
-----------------------------------------------------------------------
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[13]

Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2437998 (R)
Duurzaam Wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" : goedkeuring van het basisdossier en van het
milieueffectenrapport (MER) (Ref. 20220127).
Het basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract "Helihaven-Antwerpen" en het milieueffectenrapport
aannemen.- Het basisdossier ter goedkeuring van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorleggen.Uitgaven en ontvangsten voortvloeiend uit het programma van het Duurzaam Wijkcontract "HelihavenAntwerpen" voor de betrokken departementen van de Stad Brussel, de Grondregie van de Stad Brussel,
evenals het OCMW van Brussel, vastleggen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[14]

[15]

[16]

[17]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2449821 (R)
Tijdelijke bezetting.- Dikkelinde.- Projectoproep.
1) Principe van de lancering van een projectoproep om een tijdelijke beheerder aan te duiden van het
gebouw en aangrenzend terrein gelegen Dikkelindelaan 2A op de hoek van de Boechoutlaan.- 2) De
administratieve en technische voorwaarden met betrekking tot deze projectoproep aannemen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2448901 (R)
Dossier nr. OPP/2022/003.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie en de analyse
van pathologieën van het "Institut De Mot-Couvreur", Nieuwe Graanmarkt 24 te 1000 Brussel.Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/003.- Uitgave van 60.984,00 EUR btw inbegrepen.- Raadpleging
van 3 ondernemers.- Artikel 73508/72360 van de buitengewone begroting van 2022.- Nieuwe
investeringsprojectnummer.- Lening : artikel 73508/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 345 van
het College van 10/02/2022, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2448225 (R)
Jaarlijkse aanneming van werken van glaswerken, uit te voeren in de gemeentelijke openbare en
privégebouwen van de Stad Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene,
voor een periode van 48 maanden.- Principe.
Samengevoegde opdracht van werken in drie percelen via openbare procedure met Belgische
bekendmaking.- Bestek nr. OPP/2022/002.- Uitgave van 3.267.000,00 EUR btw inbegrepen (perceel 1 :
1.452.000,00 EUR btw inbegrepen, perceel 2 : 363.000,00 EUR btw inbegrepen en perceel 3 :
1.452.000,00 EUR btw inbegrepen).- Verdeling : 1.452.000,00 EUR ten laste van de eigen begroting van
de Stad, 363.000,00 EUR ten laste van de begroting van de Grondregie en 1.452.000,00 EUR ten laste van
de begroting van de Politiezone.- Diverse artikels van de gewone en buitengewone begroting 2022, 2023,
2024, 2025 en 2026 (onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze
begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).Thesaurie en leningen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2447055 (R)
Opdracht voor een periode van vier jaar (van 2022 tot 2025) voor de controle door een erkend organisme
van verschillende hoogspanningscabines van de Stad.- Principe.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van drie
firma's in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten bestek nr. OPP/2022/013.- Uitgave van 17.859,60 EUR btw inbegrepen voor vier jaar.- Verschillende
artikels van economische codes 125-06 en 124-06 van de gewone begrotingen van de jaren 2022 tot 2025
(onder voorbehoud van de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie.- Kennisnemen van de beslissing nr. 249 van het
College van 03/02/2022, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[18]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448149 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van het College i.v.m. de studie van Brussel Plaatselijke Besturen mbt de
financiële capaciteit van de gemeenten en i.v.m de Staten-Generaal dat de Brusselse Regering van plan is
te organiseren.
-----------------------------------------------------------------------
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[19]

[20]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2448335 (R)
Vraag van mevr. EL BAKRI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het ontbreken van openbare vuilnisbakken in de Marollenwijk.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2449590 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de komst en de organisatie van het CORE-festival in het Ossegempark.
-----------------------------------------------------------------------
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