
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 4 oktober 2021 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2422324 (R)

Vzw "Association pour la Mémoire de la Shoah", afgekort AMS.- Toelage : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.500,00 EUR aan de vzw "Association pour la Mémoire de la Shoah",
afgekort AMS voor de herdenkingsplechtigheid ter ere van de slachtoffers van de Shoah.- Artikel
76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2422384 (R)

Vzw "Animacy".- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw "Animacy" voor de organisatie van het
"Festival Fiftyfifty Lab" die zal plaats vinden van 17 tot 19/11/2021.- Artikel 76201/33202 van de gewone
begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2423779 (R)

Passieve beveiliging van de sociale woningen - buitengewone begroting van de Stad Brussel.- Overdracht
van het saldo van de projecten FB4 en FB5 naar het project FB6.
Binnen de bestaande enveloppe, het ongebruikte saldo van de posten FB5 (modernisering van de liften -
van 350.514,28 EUR) en FB4 (brandhaspels - saldo van 19.070,81 EUR), voor een totaalbedrag van
369.585,09 EUR overdragen naar post FB6 (renovatie van het complex Pottenbakkers).

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2425057 (R)

SJ 48.460/SM.- Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte.
Het bijzondere reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2424662 (R)

JD.- J. 50060/OK.- "Play Label Records - Poelaert Open Air".- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van
de Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 13/09/2021 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 19/09/2021, ter gelegenheid van het evenement «Play Label Records - Poelaert Open Air»
in de gesloten perimeter gelegen Poelaertplein te 1000 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2424115 (R)

JD.- J. 50.066/G.- Vzw "Solvay House".- Toelage.
Toekennen van een toelage voor een bedrag van 60.000,00 EUR aan de vzw “Solvay House” in het kader
van de restauratie van het Hotel Solvay om dit erfgoed van grote historische waarde in stand te houden.-
De bepalingen van de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw “Solvay House” aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2423837
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.- 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
Goede Bijstandkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2420973

(R)
Sint-Bonifaciuskerk te Elsene.- Begroting 2022.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen voor
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van Sint-Bonifaciuskerk te
Elsene.- 2) Gewone dotatie van 544,53 EUR aan te wenden op artikel 79001/435/01 van de gewone
begroting en buitengewone dotatie van 245,09 EUR aan te wenden op artikel 79006/522/52 van de
buitengewone begroting 2022 van de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten
en de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2022 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2422294

(R)
Goddelijk kind Jezuskerk.- Begroting 2022.
1) Onder voorbehoud van opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen voor de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Goddelijk kind Jezus kerk.-
2) Gewone dotatie van 22.850,28 EUR aan te wenden op artikel 79001/435/01 van de gewone begroting
en buitengewone dotatie van 43.000,00 EUR aan te wenden op artikel 79006/522/52 van de buitengewone
begroting 2022 van de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2022 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2422777

(R)
Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.- 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-Jacob-op-
Koudenbergkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2423648

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrækerk.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 394.429,22 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2422225

(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Begroting 2022.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2022 van de Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- 2) Gewone dotatie van 50.438,97 EUR.-
Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2022 van de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Stad).

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

2424940 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend- en
informatieuitwisselingsinstallaties.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend-en
informatieuitwisselingsinstallaties voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen
in de artikelen 3, 4, 6 en 10.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2423601 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 42.417.900,00
EUR aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Gewest, alsook aan de publiekrechtelijke
vereniging De Brusselse Keukens, na de hervorming van de maatregel van de gesubsidieerde
contractuelen (geco's) bij de plaatselijke besturen, die in werking trad op 01/01/2021.
1) Kennisnemen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 04/03/2021 tot toekenning
van een subsidie van 42.417.900,00 EUR aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Gewest,
alsook aan de publiekrechtelijke vereniging De Brusselse Keukens, na de hervorming van de maatregel
van de gesubsidieerde contractuelen (geco's) bij de plaatselijke besturen, die in werking trad op
01/01/2021 in bijlage bij het rapport.
2) Goedkeuring van de doorstorting van volgende bedragen :
- 1.028.100,00 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2021 aan de OCNW's van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (onder voorbehoud van de aanneming en de goedkeuring van het
feuilleton nr. 1 met betrekking tot de begrotigingswijzigingen op het boekjaar 2021);
- 51.400,00 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2021 aan De Brusselse Keukens (onder
voorbehoud van de aanneming en de goedkeuring van het feuilleton nr. 1 met betrekking tot de
begrotigingswijzigingen op het boekjaar 2021).

-----------------------------------------------------------------------
[15] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2425603 (R)

Principe van toekenning van een werkingskapitaal ter waarde van 235.350,00 EUR aan het nieuw
Autonoom Gemeentebedrijf belast met de exploitatie van het beursgebouw.
Principe van toekenning van een werkkapitaal aan het nieuw Autonoom Gemeentebedrijf dat
verantwoordelijk is voor de uitbating van het Beurs-gebouw van 235.350,00 EUR, in te schrijven op
artikel 12103/81251 «Fiscale en financiële diensten / Vrijgave van deelnemingen in overheidsbedrijven»
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen van de begroting 2021 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring van het Gewest).

-----------------------------------------------------------------------
[16] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2423956 (R)

Dossier TV/2020/67.- Overheidsopdracht voor diensten voor een periode van 15 jaar, met als voorwerp de
huur van de publiciteitsruimten en het beheer van de aanplakking in de wachthuisjes voor reizigers en
reclamehouders, het onderhoud en de instandhouding van dit meubilair, alsook de levering en plaatsing
van nieuw meubilair om het bestaande park aan te vullen.- Wijziging van de begrotingsartikels.
Voor kennis nemen dat de uitgaven met betrekking tot de overheidsopdracht TV/2020/67 aangerekend
worden op het artikel 42103/741/52 van de buitengewone begroting en op het artikel 42103/140/06 van de
gewone begroting, terwijl de ontvangsten aangerekend worden op het artikel 42103/161/05 van de gewone
begroting (in plaats van respectievelijk de artikels 42105/741/52, 42105/140/06 en 42105/161/05), onder
voorbehoud van de aannneming en de goedkeuring van de hiertoe in te dienen begrotingswijzigingen.

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

[17] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2423832 (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 publiekrechtelijke vereniging "Buurthuizen - Centrum voor maatschappelijke
buurtanimatie".
Overeenkomst tussen de Stad en de publiekrechtelijke vereniging "Buurthuizen - Centrum voor
maatschappelijke buurtanimatie".

-----------------------------------------------------------------------
[18] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2420911 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de organisatie, gedurende 24 maanden, van
opleidingscursussen voor het behalen van het BA4-certificaat (CDA/012096/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012096/BEN.- Uitgave van 47.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10602/12317 van de gewone begrotingen van 2021 tot en met 2023
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van
2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Kennisnemen van beslissing nr. 42 van het College van 23/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2421338 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-065.-
Overheidsopdracht 21-0500-619.- Investeringsproject BH05-9-2019.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-619.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 9.673,95 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/724/60 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 51 van het College van 23/09/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2417455 (R)

Sport.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 1.500,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 1.500,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 750,00 EUR aan de vzw "Brussels Boxing Club" voor de "Brussels Sport" van 03/04/2021;
2) 750,00 EUR aan de vzw "City Runs" voor activiteiten georganiseerd door de vereniging.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2420748 (R)

DO - Klimaat.- Subsidie - Vzw "Permavenir" : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "Permavenir" voor de vertoning van de film
"Tandem Local".- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2021.- Thesaurie.

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

[22] Personeel - Human ressources -  - 2417296 (R)
JUR - EPB - Overeenkomst tussen de Stad en Leefmilieu Brussel.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en Leefmilieu Brussel betreffende de bepalingen omtrent het
gebruik, de te verschaffen verantwoordingsstukken en de eventuele terugbetaling van de toelage met de
referentie SUB/2021/BXL/PEB die werd toegekend.

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

[23] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2425491 (R)
Bijlage lX van het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten.- Toevoeging van 2 staanplaatsen voor ijsventers.
Toevoeging van twee nieuwe staanplaatsen voor ijsventers op de Eeuwfeestlaan aan de ingang van
Bruparck in bijlage lX van het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel, met als jaarlijkse retributie 6.065,00
EUR.

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

[24] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2423952 (R)
Subsidie.- vzw "Tadam" : 4.800,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.800,00 EUR aan de vzw "Tadam" voor animatie en sensibilisering ten
bate van de openbare reinheid.- Artikel 87605/332/02 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2423014 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-068.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-622 en 21-0500-635.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
10.116,85 EUR (incl. btw).- Artikel 76605/724/60 van de buitengewone begroting van 2021.-
Investeringsprojecten nr. ZJ05-11-2019 en ZJ05-5-2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 167
van het College van 23/09/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 4 oktober 2021 4

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2421344&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2417460&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2420750&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2417300&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2425493&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2423954&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2423026&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[26] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2421540 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen via raamovereenkomst gedurende 24 maanden met als voorwerp de
aankoop, naar gelang de behoeften, van heesters, fruitbomen, coniferen, klimplanten, rozelaars, bos- en
haagplantsoenen en vaste planten voor de rekening van de Stad Brussel (24 maanden).- Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Dossier TV/2021/132/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikelen
35, 6° en 41, § 1ste, 1° van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr.
TV/2021/132/EV.- Uitgave (over 24 maanden) van 210.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
76605/124/02 van de gewone begrotingen van 2021, 2022 en 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen 2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).

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

[27] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2421586 (R)
"Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux" (ARDIC).- Lidmaatschapsbijdrage
2021.
Bijdrage voor de aansluiting bij de “Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux”
(ARDIC) van dhr. Michaël GOETYNCK, Directeur-generaal, voor een bedrag vastgesteld op 30,00
EUR.- Artikel 93006/33201 van de gewone begroting 2021.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2421565 (R)

Aanvulling toelage 2021.- "Brussels Centrum voor Mode en Design".- Project “Mehdi”.- Toelage :
2.670,04 EUR.
Toekenning van een aanvullende subsidie van 2.670,04 EUR aan "Brussels Centrum voor Mode en
Design" voor het dekken van bijkomende kosten in het kader van het project "Mehdi".- Artikel
93006/33202 van de gewone begroting van 2021.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Stedenbouw - Plan - Planning - 2422431 (R)

Actieplan voor de Harense buurtwegen.- Overheidsopdracht voor de opstelling van een promotiekaart van
de buurtwegen van Haren en zijn semilandelijk erfgoed.
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 na raadpleging van 6 firma's.- Totale uitgave van
5.445,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 93006/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 176 van het College van 23/09/2021, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

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

[30] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Musea - 2418165 (R)
Museum van de Stad Brussel.- Schenking door de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Stad
Brussel van een schilderij van François Stroobant.
Schenkingsovereenkomst tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Stad Brussel betreffende
een schilderij van François Stroobant.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2422113 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw “Le P'tit Ciné” : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 4.000,00 EUR aan de vzw «Le P'tit Ciné» voor de organisatie
van het Filmfestival “En Ville!”.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[32] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2423037 (R)
Dossier nr. OPP/2021/001.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp technische bijstand aan de
bouwheer: bouweconoom (Quality & Quantity Surveyor) voor de bouw- en renovatieprojecten van het
departement Openbaar Patrimonium van de Stad Brussel voor een periode van 1 jaar.- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/001.- Uitgave van 165.074,25 EUR btw
incl.- Artikel 10466/72260 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject MO66-3-2019.-
Vastlegging 21-41591.- Werf/Goed 193542.- Onderhoud 193543.- Lening : artikel 10466/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2420053 (R)
Dossier nr. OPP/2021/123.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het verleggen en opnieuw
spannen en ingraven van kabels in de straat - Kerkeveldstraat 2, 1020 Brussel.
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 7.181,69 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76210/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 193282.-
Investeringsproject nr. HF10-233-2009.- Lening : artikel 76210/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 265 van het College van 23/09/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2423136 (R)

Dossier nr. OPP/2021/123.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie van de infiltratie
in de bodem voor de bouw van een concertzaal.
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 732,05 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf 193490.-
Investeringsproject MO66-12-2019.- Lening : artikel 13766/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
269 van het College van 23/09/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[35] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2425726 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de beslissing van Stad Brussel om de coronaterrassen te schrappen vanaf 31/10/2021.

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