
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 6 september 2021 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Installatie van een opvolger
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2412391 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van dhr. Mustapha AMRANI, Gemeenteraadslid.- Installatie van een opvolger.
1) Ontslag van dhr. Mustapha AMRANI met ingang van 30/06/2021 ter kennis gebracht van de Raad in
zitting van 28/06/2021.- 2) Onderzoek der geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Sonia
LHOEST, 2de opvolger van de lijst PS als Gemeenteraadslid van de verkiezingen van 14/10/2018, ter
vervanging van dhr. Mustapha AMRANI, ontslagnemend.- 3) Vaststellen van de nieuwe voorranglijst.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[2] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2419438 (R)
Ter Kamerenbos.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de mobiliteitsstudie voor de
realisatie van een verkeersluwe perimeter in en om het Ter Kamerenbos.- Principe.- Dossier nr.
0602/M005/2021.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 0602/M005/2021.- Uitgave van 258.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Project nr. BD06-12-2019.-
Lening : artikel 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2412980 (R)

Vzw ""Versailles Seniors"".- Toelage : 13.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 13.000,00 EUR aan de vzw ""Versailles Seniors"" voor de tussenkomst in
de werkingskosten van 2021.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2418483 (R)

Vzw "12 Rounds Promotion".- Toelage : 20.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 20.000,00 EUR aan de vzw "12 Rounds Promotion" voor de organisatie
van het wereldkampioenschap boxen van 17/07/2021 in het Koning Boudewijnstadion.- Artikel
76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2418966 (R)

Vzw "NOVART".- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw "NOVART" voor de "Fiesta Latina" die van 3
tot 5 september in het Ter Kamerenbos zal doorgaan.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting
2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2418550 (R)
Vzw "Brussels Major Events" afgekort BME.- Toelage : 20.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 20.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" afgekort BME voor
de inhuldiging van de 2 nieuwe voetgangersbruggen aan de kanaalzijde : Ninoofse poort en Graaf van
Vlaanderen poort.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2419166 (R)

Vzw "LISTEN".- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw "LISTEN" voor de organisatie van de
"Summer In The City" 2021.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2396233 (R)

SJ 48730/SM.- Protocolakkoord.- Risicobeperkende verbruiksruimte.
Samenwerkingsprotocol tussen de Stad, het Gewest, de GGC, het OCMW van Brussel, de Politiezone
Brussel HOOFDSTAD Elsene, de vzw BRAVVO, de vzw TRANSIT en MASS de Bruxelles betreffende
"de risicobeperkende verbruiksruimte".

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2413476 (R)

JD.- SJ 49.593/SM.- Gezondheidscrisis Covid-19.- Protocolakkoord GGC over het toezicht op de naleving
van de testen quarantaineverplichtingen.- Wijziging.
Het gewijzigde protocolakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Stad over het
toezicht op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2417824 (R)

J. 49894/OK.- Arena5.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 14/07/2021 waarbij  bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 22/07/2021 tot 31/08/2021, ter gelegenheid van het evenement "Arena5" in de gesloten
perimeter gelegen te Belgiëplein, 1020 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2419768 (R)

JD.- 48379/OK.- Private veiligheid.-Atomium Electronic Festival.- Bepaling van de perimeter en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende "Atomium Electronic
Festival".

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2413856

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk.- 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
Kamerenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2412542

(R)
Sint-Bonifacius kerk te Elsene.- Wijzigingen aan de begroting van 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2412575

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Wijzigingen aan de begroting van 2021.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring van de 2de wijziging aan de begroting 2021 en aan het aandeel van de Stad in de dotatie van
572,00 EUR.- Artikel 79066/522/52 van de buitengewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2412844
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Onze-Lieve-Vrouw ter
Rijke Klarenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2413587

(R)
Sint-Niklaaskerk.- Begroting 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2022 van de Sint-Niklaaskerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2415695

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Rijke Klarenkerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 20.440,56 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2416819

(R)
Goddelijk kind Jezuskerk.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 3.753,63 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419287

(R)
Protestantse kerk "St-Andrew's Church of Scotland" 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 Protestantse kerk "St-
Andrew's Church of Scotland" te Elsene, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419079

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Begroting 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2022 van de Israëlitische Gemeenschap te Brussel, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de
Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419322

(R)
Sint-Pieter en Pauwelkerk.- Begroting 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2022 van de Sint-Pieter en Pauwelkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419042

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020, in evenwicht.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419129

(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Begroting 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2022 van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419156
(R)
Sint-Rochuskerk.- 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-Rochuskerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2416610

(R)
Sint-Gertrudis kerk te Etterbeek.- 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 : 743.783,17 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2417110

(R)
Sint-Elisabeth kerk te Schaarbeek.- 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 : 54.326,82 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2417432 (R)

25/06/2020.- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie
van 1.070.000,00 EUR aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het
Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2020.
Goedkeuring van de doorstorting van volgende bedragen :
- 25.000,00 EUR op artikel 85103/43507 van de gewone begroting 2021 aan de vzw "Mission Locale pour
l'Emploi de Bruxelles Ville";
- 34.000,00 EUR op artikel 30003/43507 van de gewone begroting 2021 aan de vzw "BRAVVO Bruxelles
Avance/Brussel Vooruit";
- 26.740,04 EUR op artikel 77203/43507 van de gewone begroting 2021 aan de vzw "Rock the City".

-----------------------------------------------------------------------
[28] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2414035 (R)

Deelname van de Stad aan de “Autoloze zondag” op 19/09/2021.- Reglement van inwendig bestuur.
Goedkeuren van het akkoord van 24/02/2021 gesloten tussen de Burgemeester van de Stad Brussel en de
Burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad waarbij deze hun formeel akkoord geven voor de datum van de toekomstige “Autoloze
zondag” op 19/09/2021 alsmede over het algemeen karakter voor de afwijkingen.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2410320 (R)

Dossier OPP/2019/173.- Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de realisatie van een
Belgian Beer World-parcours als multimedia-ervaring en scenografische inrichting van de archeologische
site Bruxella 1238.- Perceel 1 : scenografische inrichtingen.- Meeruitgave bij de gunning.
Mededingingsprocedure met onderhandeling.- Meeruitgave van 597.965,50 EUR btw inbegrepen ten
gevolge van de overschrijding van de raming bij toewijzing, die het bedrag van perceel 1 brengt op
4.497.965,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone begroting van 2021
(project nr. LM66-1-2021 en MO66-10-2019).- Lening.

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

[30] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2417658 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst, gedurende 12 maanden, met het doel de coördinatie van
de integratie van kunstwerken voor het toekomstige nieuwe administratief centrum van de Stad Brussel
(CDA/012087/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012087/LDR.- Uitgave van
90.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 77110/72460 van de buitengewone begroting van 2021 en
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting
van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 431 van het College van 19/08/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2418478 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 011900, 011968, 011986, 012002 en 012066.- Totale
raming van 36.700,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van
2021.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 118 van het College van 26/08/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2413944 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011819.- Totale raming van 1.500,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 67 van het College van 08/07/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2402732 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van beddengoed (CDA/011787/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011787/DCH.- Uitgave van
100.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 50.000,00 EUR voor perceel 1 en 50.000,00 EUR voor
perceel 2.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van
2021 tot 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de
begrotingen van 2022 en van 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 108 van het College van
26/08/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2402695 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel het preventief en curatief onderhoud, gedurende 12
maanden, van de automatisch inzinkbare paaltjes van 20 sites op het grondgebied van de Stad
(CDA/011676/MGG).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 15.356,18 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 165.356,00 EUR inclusief btw komt.- Artikel
42105/14060 van de gewone begrotingen van 2021 en van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de bijkomende uitgave
aangenomen door het College tijdens de zitting van 08/07/2021 (beslissing nr. 62) overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2407878 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als doel het plaatsen, ophalen en ledigen van
containers voor de grof huisvuilcampagnes in 2022 (CDA/011876/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011876/MGG.- Uitgave van
160.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/12406 van de gewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begroting door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de
beslissing nr. 108 van het College van 15/07/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2414571 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011855 en 011898.- Totale raming van 12.700,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 116 van het College van 15/07/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[37] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2406700 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van sportmateriaal (CDA/011359/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011359/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 70.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van
de begrotingen van 2021 en 2022 voor de aankoop van uitrustingsmateriaal, en verscheidene artikels met
economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2021 en 2022 voor de aankoop van klein
materiaal (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de
begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 429 van het College van 19/08/2021 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2409613 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een bestelwagen geschikt voor het
vervoer van overledenen voor de cel Kerkhoven van het departement Demografie (CDA/011880/PTL).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011880/PTL.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87807/74353 van de buitengewone begroting van 2021.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 63 van het College van 08/07/2021 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2416026 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011962.- Totale raming van 1.300,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 615 van het College van 15/07/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2418366 (R)

Overheidsopdracht tegen prijslijst en in 2 percelen met als doel de levering van straatvegerskarretjes
(CDA/012069/JCV).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012069/JCV.- Uitgave van
120.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 45.000,00 EUR voor perceel 1 (investeringsproject nr.
KL05-486-2009) en 72.000,00 EUR voor perceel 2 (in afwijking van het investeringsproject nr. KL05-44-
2014).- Artikel 87605/74451 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 116 van het College van 19/08/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2410425 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en het uitvoeren van herstellingen, gedurende 12 maanden, van de vrachtwagens van het merk RENAULT
(CDA/011918/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011918/BEN.- Uitgave over 12
maanden van 100.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 70.000,00 EUR voor het aankopen van
originele wisselstukken en 30.000,00 EUR voor het uitvoeren van herstellingen.- Artikel 13605/12702
voor het aankopen van originele wisselstukken en artikel 13605/12706 voor het uitvoeren van
herstellingen van de gewone begrotingen van 2022 en van 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 111 van het College van
19/08/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[42] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2408404 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de aankoop van materiaal voor bewaring (dozen, mappen,
tubes, doeken) voor het dienst Archief van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning, Sport
(CDA/011933/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011933/DCH.- Uitgave van
45.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting van 2021.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 430 van het College van 19/08/2021 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2409084 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, de montage en de fixatie van
sportmateriaal voor het departement Openbaar Onderwijs (CDA/011936/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011936/MPG.- Uitgave van
41.500,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2021.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 613 van het College van 15/07/2021 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2410296 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met als doel de levering van volledig elektrisch
aangedreven professionele compacte voertuigen en de overname van 2 elektrische voertuigen van het type
pick-up (CDA/011955/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011955/PTL.- Uitgave van
90.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2021 voor
de uitgave en artikel 76605/77353 van dezelfde begroting voor de ontvangst uit de overname van de
afgeschreven elektrische voertuigen.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 236 van het College van
08/07/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2412395 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011927.- Totale raming van 10.500,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 66 van het College van 01/07/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2412730 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een bestelwagen met CNG-motor
uitgerust met een hogedrukinstallatie voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken
en de overname van een afgeschreven lichte vrachtwagen met hogedrukreiniger (CDA/011983/PTL).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011983/PTL.- Uitgave van
140.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2021 voor
de aankoop van een bestelwagen met CNG-motor uitgerust met een hogedrukinstallatie (onder
voorbehoud van de indiening en van de aanneming van een begrotingswijziging door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid) en artikel 87605/77353 van dezelfde begroting
voor de ontvangst uit de overname van de afgeschreven lichte vrachtwagen.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 110 van het College van 15/07/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2413680 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van vuilniszakkenhouders en
vuilniszakken voor het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (CDA/012001/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012001/PTL.- Uitgave van
50.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2021.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 106 van het College van 15/07/2021 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[48] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2413962 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
gedurende 12 maanden, van producten voortkomend uit recyclage van de houtindustrie
(CDA/011961/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011961/CVB.- Uitgave over 12
maanden van 60.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 28.000,00 EUR voor het perceel 1 en 32.000,00
EUR voor het perceel 2 of 120.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht één maal verlengbaar is met 12
maanden.- Verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2021,
2022 en van 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begrotingen van 2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 113 van het College van 15/07/2021 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2413319 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011878, 011937, 011965, 011966 en 011978.-
Totale raming van 29.500,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting
van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 65 van het College van 08/07/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2418355 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-058.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-542.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 7.814,93 EUR (incl. btw).-
Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. MO05-68-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 121 van het College van 26/08/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2415062 (R)

Overeenkomst aangaande de veiligheid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden in het Koning
Boudewijnstadion (seizoen 2021-2022).
Overeenkomst tussen de Stad, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Politie, de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, het Rode Kruis en het UZ Brussel
betreffende de veiligheid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden georganiseerd door de K.B.V.B. in het
Koning Boudewijnstadion (seizoen 2021-2022).

-----------------------------------------------------------------------
[52] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409739 (R)

Sport.- Vzw "Les Amis de Benjamin".- Investeringstoelage : 8.690,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage van 8.690,00 EUR aan de vzw “Les Amis de Benjamin” voor
de aankoop van fietsen.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2021.- 2) Overeenkomst
tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409701 (R)

Sport.- Vzw "Butokukan Kendo & Iaido (Butokukan)".- Investeringstoelage : 4.100,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage van 4.100,00 EUR aan de vzw "Butokukan Kendo & Iaido
(Butokukan)" voor de aankoop van sportmateriaal en -uitrusting (sabels, harnassen, opbergkast,
mannequin).- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2021.- 2) Overeenkomst tussen de
Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409762 (R)

Sport.- Vzw "Zwemclub De Eendjes Schaarbeek".- Investeringstoelage : 740,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage van 740,00 EUR aan de vzw “Zwemclub De Eendjes
Schaarbeek” voor de aankoop van 8 rescue tubes.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting
2021.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de
vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
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[55] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409713 (R)
Sport.- Feitelijke vereniging "Club Bruxelles City Taekwondo".- Investeringstoelage : 1.980,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage van 1.980,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Club Bruxelles
City Taekwondo" voor de aankoop van sportuitrusting (stootpop, racket, pao, enz.).- Artikel 76410/52252
van de buitengewone begroting 2021.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en deze vereniging, die de
modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409699 (R)

Sport.- Vzw "Bruxelles Royal Yacht Club (B.R.Y.C.)".- Investeringstoelage : 3.850,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage van 3.850,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Royal Yacht Club
(B.R.Y.C.)" voor de aankoop van lasermateriaal voor de zeilcompetitie.- Artikel 76410/52252 van de
buitengewone begroting 2021.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten
bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[57] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409741 (R)

Sport.- vzw "Sporting Bruxelles F.C".- Investeringstoelage : 22.000,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage van 22.000,00 EUR aan de vzw “Sporting Bruxelles F.C” voor
de aankoop van materieel in het kader van het E-Sportsproject.- Artikel 76410/52252 van de
buitengewone begroting 2021.- 2) Overeenkomst die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze
subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409928 (R)

Communicatiecampagne over afvalsortering in het Koning Boudewijnstadion tijdens evenementen.-
Overeenkomst.
De voorwaarden goed te keuren van de overeenkomst ter verduidelijking van de verbintenissen tussen de
Stad, de vzw Fost Plus, Net Brussel en Leefmilieu Brussel inzake de ontwikkeling en financiering van een
communicatiecampagne om het publiek bewust te maken van afvalsortering en netheid tijdens
evenementen in het Koning Boudewijnstadion, voor een periode van 3 jaar.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2409715 (R)

Sport.- Vzw "L’atelier marin".- Investeringstoelage : 5.200,00 EUR.
1) Toekenning van een investeringstoelage van 5.200,00 EUR aan de vzw "L'atelier marin" voor de
aankoop van zeilboten.- Artikel 76410/52252 van de buitengewone begroting 2021.- 2) Overeenkomst
tussen de Stad en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2415445 (R)

OPP/2021/097.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp : pre-haalbaarheidsstudie voor de
aanleg van een warmtenet in de Noordwijk van Brussel.- Principe.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 3 aanbieders, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016.- Bestek
nr. OPP/2021/097.- Uitgave geraamd op 130.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 87966/74760 van de
buitengewone begroting van 2021.- Project nr. AEK06-3-2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 612 van het College van 15/07/2021, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2404721 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - juni 2021.- Buitengewone begroting 2021.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 4.984,69 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 72 van het College van 08/07/2021, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[62] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2420182 (R)

Instellingen voor gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan van de Stad Brussel (Franstalig
stelsel).- Huishoudelijk reglement.- Implementatie van digitale hulpmiddelen in het onderwijs.- Gids voor
goede digitale praktijken.
Goedkeuren van het gids voor goede digitale praktijken in het huishoudelijk reglement goedkeuren van de
instellingen voor gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan van de Stad Brussel (Franstalig
stelsel) na de implementatie van digitale hulpmiddelen in het onderwijs.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[63] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2414674 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-052.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-485.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 21.507,75 EUR (incl. btw).-
Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. AEK05-106-
2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 309 van het College van 15/07/2021, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Parkeerautomaten - 2412495 (R)
Studie in verband met het parkeren op het grondgebied vand de Stad Brussel.
Opdracht van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016, volgens de offerte ontvangen van de onderneming die de software beheert die gebruikt wordt
door de scancars (ACI) voor een bedrag van 21.764,27 btw inbegrepen.- Artikel 2021/42409/74760 van de
buitengewone begroting 2021.- Investeringsproject nr. BD09-4-2021.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 87 van het College van 08/07/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2419389 (R)

Vrijwilligersovereenkomst - schoolstraten.
De vrijwilligersovereenkomst betreffende de schoolstraten aannemen en ondertekenen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain
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[66] Organisatie - Methoden - Methoden - 2414242 (R)
Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe aankopen inzake informatica in 2021.
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1) Principe om de vzw i-CITY te belasten met het verwezenlijken van overheidsopdrachten, met respect
voor de reglementering van overheidsopdrachten, in toepassing van de beheersovereenkomst geldende van
01/01/2020 tot 31/12/2025, aangenomen door de Gemeenteraad van 25/05/2020 waarin de wederzijdse
rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de uitvoering van de door de Stad aan i-CITY
toevertrouwde opdrachten en taken worden vastgesteld.
2) Principe dat de niet vervallen overheidsopdrachten afgesloten door de vzw GIAL/i-CITY tijdens de
voorgaande dienstjaren tot 2021 behouden blijven.
3) Principe dat de door de vzw i-CITY af te sluiten overheidsopdrachten tijdens het dienstjaar 2021
behouden worden voor de volgende jaren (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten
op de buitengewone begroting van de desbetreffende jaren en de toekenning van de Gemeenteraad en de
goedkeuring door het administratief toezicht van de begrotingen en begrotingswijzigingen).
4) Principe dat de mededeling aan het College van de door de vzw i-CITY toegekende opdrachten zal
gebeuren op het ogenblik van de budgettaire aanwendingen.
5) Principe van de voortzetting van de implementatie van de eerste functionele modules die de eerste
digitale interacties aan de burgers bieden. De kosten voor het opzetten van deze eerste functionele
modules worden geraamd op 1.922.700,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en
studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2021.
6) Ter informatie aannemen dat de tweede groep functionele modules het project "Omnikanaal Contact
Center" voorziet in 2021, waarvoor het beheer van het bestek niet zal worden uitgevoerd door i-CITY
maar door de Centrale Aankoopdienst van de Stad Brussel en dat het principe van dit contract en een
voorlopige begrotingsvastlegging reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een besluit van de
Gemeenteraad van 28/06/2021 (dossiernummer 2410715).
7) Principe van de uitvoering van de derde groep functionele modules voor het beheer van de documenten
van de burgers, die deel uitmaakt van het digitaliseringsprogramma van de Stad. De kosten voor de
voortzetting van dit programma worden geraamd op 1.428.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2021.
8) Principe van de verdere uitvoering van de vierde functionele module die de burger online
betaalmiddelen zal aanbieden. De kosten voor het uitvoeren van deze oplossingen worden geraamd op
549.300,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de
buitengewone begroting voor 2021.
9) Ter informatie aannemen dat in de vijfde groep van functionele modules geen projecten werden
gepland voor het jaar 2021.
10) Principe van verdere uitwerking van de zesde groep functionele modules (cfr. optimalisatie van de
software beheer human resources, "Geautomatiseerd beheersysteem voor het onderhoud van de
gebouwen", "Geografisch Informatiesysteem"). De kosten van de verdere uitwerking van deze functionele
modules worden geraamd op 52.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies
in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2021.
11) Principe van voortzetting van de business-, functionele en technische analyses om het aantal producten
dat via het burgerportaal digitaal kan worden aangevraagd, te verhogen (Transversaal project 1). De
kosten van dit project worden geraamd op 1.208.400,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760
"Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2021.
12) Principe van de voortzetting van het programma "Master Data Management" (Transversaal Project 2).
De kosten voor de voortzetting van dit programma worden geraamd op 2.039.400,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor
2021.
13) Principe van een beroep op externe diensten en aanvullende licenties om het
informatiebeveiligingsprogramma van de Stad voort te zetten (Transversaal project 3).- De uitgaven in
verband met deze externe diensten en licenties worden geraamd op 2.581.600,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2021.
14) Principe van de verdere ontwikkeling van de IT-infrastructuur van de Stad Brussel op het gebied van
hosting (cloud), netwerk en infraconsolidatie (Transversaal project 4). De kosten voor infrastructuur,
licenties en advies in verband met deze doelstellingen worden geraamd op 4.669.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor
2021.
15) Principe van het inschakelen van externe diensten met de vereiste vaardigheden om de technische
vereisten te identificeren die nodig zijn voor het opstellen en coördineren van de eerste specificaties voor
de IT-uitrusting van het Brucitygebouw (Transversaal Project 5). De kosten van dit advies worden
geraamd op 329.600,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering"
van de buitengewone begroting voor 2021.
16) Principe van de oproep voor aanvullende externe diensten en licenties voor het onderhouden van de
informaticatoepassingen die nu door de Stad gebruikt worden en de continuïteit van diensten te kunnen
garanderen tijdens de hele overgangsfase naar de nieuwe IT-architectuur. De uitgave verbonden aan deze
externe diensten en licenties wordt geraamd op 110.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760
"Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting van 2021.
17) Principe van specifieke projecten voor het Openbaar Onderwijs met het oog op het onderhoud en de
modernisering van het IT-park en oplossingen. De kosten van deze projecten worden geraamd op
660.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de
buitengewone begroting voor 2021.
18) Principe om computers type PC, laptop, MAC aan te kopen. De kosten verbonden aan deze aankopen
worden geraamd op 611.700,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
19) Principe om te voorzien in de aankoop van tablets en hun accessoires. De uitgave verbonden aan deze
aankopen wordt geraamd op 255.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
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informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
20) Principe om te voorzien in de aankoop van schermen met beschermingsplaat voor de scholen, gewone
schermen van het type TFT of tactiele schermen met beschermingsplaat (voornamelijk voor het
elektronisch loket) voor de administratie. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op
69.400,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de
buitengewone begroting 2021.
21) Principe tot aankoop van multimedia-schermen en accessoires voor dynamische affichage (digital
signage) voor installatie binnen de gebouwen die toelaten om vanuit een centraal systeem en naar een
groot aantal terminals, statische afbeeldingen, video's, dringende berichten, informatie van externe servers
uit te zenden. De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 12.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
22) Principe van de aankoop van printers, scanners en noodzakelijke licenties. De uitgave verbonden aan
deze aankopen wordt geraamd op 44.700,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
23) Principe van de aanschaffing van smartphones en GSM. De uitgave verbonden aan deze aankopen
wordt geraamd op 50.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
24) Principe van het verwerven van gedecentraliseerde servers, van racks voor het herbergen van deze
servers en van UPS (Uninterruptible Power Supply) die bestemd zijn voor het verzekeren van de
continuïteit van het functioneren van informaticaservers in het geval van stroompannes. De uitgave
verbonden aan deze verwerving wordt geraamd op 443.800,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
25) Principe om hoofdzakelijk voor het openbaar onderwijs interactieve Whiteboards, interactieve TV’s
(TVI), schermen voor visioconferenties, multimedia projectoren en hun accessoires aan te kopen. De
uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 258.600,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
26) Principe om 3D materiaal voor het openbaar onderwijs aan te kopen, namelijk printers en scanners. De
uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 15.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
27) Principe om ten behoeve van het departement Demografie biometrisch materiaal en accessoires aan te
schaffen. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 30.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
28) Principe van de aanschaffing van specifiek informaticamaterieel voor verschillende departementen en
kabinetten. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 10.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
29) Principe van de aanschaffing van ticketkiosken. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt
geraamd op 27.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel»
van de buitengewone begroting 2021.
30) Principe van de aanschaffing van materiaal van het RFID-type. De uitgave verbonden aan deze
aankopen wordt geraamd op 1.800,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2021.
31) Principe van de installatie van bekabeling en toegang tot WIFI. De uitgave verbonden aan deze
installaties wordt geraamd op 500.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/72460 «Uitrusting en
buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering» van de buitengewone begroting 2021.
32) De uitgaven worden gefinancierd door beroep te doen op een lening.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2415151 (R)
Toelage 2021.- Vzw "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles, dit Quartier
Nord-Est" : 3.000,00 EUR.
Een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de
Bruxelles, dit Quartier Nord-Est" voor de organisatie van "Wijkfeest en rommelmarkt van 03/10/2021",
"WinterPo" en "Inforwijk", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2414951 (R)
Toelage 2021.- Vzw "Galeries Royales Saint-Hubert" : 5.000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR aan de vzw "Galeries Royales Saint-Hubert" voor de organisatie van
eindejaarsversieringen 2021 in de galerij, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[69] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2417742 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Installatie van een
tijdelijke elektrische kast voor het evenement "Zavel Design Market" op het Zavelplein (editie 2021).
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van aanboden ontvangen van Sibelga voor een totaalbedrag van 1.407,15 EUR btw
inbegrepen ingeschreven op het budgettair artikel 2021/52009/72460.- Leningen.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 199 van het College van 26/08/2021, in toepassing van artikel 234§3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2415132 (R)
Toelage 2021.- Bvba "Happy Few Communication" : 15.000,00 EUR.
Een subsidie van 15.000,00 EUR aan de bvba "Happy Few Communication" voor de organisatie van
"Luxury Brussels", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2414974 (R)
Toelage 2021.- Vzw "Chambre du Haut Commerce d'art et de luxe ou Brussels Exclusive Labels" :
15.000,00 EUR.
Een subsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw "Chambre du Haut Commerce d'art et de luxe ou Brussels
Exclusive Labels" voor de organisatie van de "Beldays" in 2021, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2414925 (R)
Toelage 2021.- Vzw "L'association des commerçants des casernes" : 7.500,00 EUR.
Een subsidie van 7.500,00 EUR aan de vzw "L'association des commerçants des casernes" voor de
organisatie van evenementen, voor de verfraaiing, de zichtbaarheid en de communicatie van de vzw,
toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2415162 (R)
Toelage 2021 aan de feitelijke vereniging "Wijkbewoners en Handelaars Diksmuidelaan",
vertegenwoordigd door mevr. Emmy GHYSELS : 1.250,00 EUR.
Een subsidie van 1.250,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Wijkbewoners en Handelaars
Diksmuidelaan", vertegenwoordigd door mevr. Emmy GHYSELS voor de organisatie van een wijkfeest
en een rommelmarkt, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2415134 (R)
Toelage 2021.- Vzw "Unie van Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek" : 13.000,00 EUR.
Een subsidie van 13.000,00 EUR aan de vzw "Unie van Handelaars en Zelfstandigen van Heembeek" voor
de organisatie van de eindejaarsverlichting van de straat 2021, toekennen.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2414945 (R)
Toelage 2021.- Vzw "Antiekmarkt van de Zavel" : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR aan de vzw "Antiekmarkt van de Zavel" voor de organisatie van de
"Sablon Design Market" en van de "Sablon Antiques Market", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2413237 (R)
Aanhangsel aan de overeenkomst aan de concessie gegeven aan "Ets Charve sprl/bvba" voor de markt
Bockstael.
Het aanhangsel nr. 3 aan de concessieovereenkomst voor de Bockstaelmarkt aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[77] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2414954 (R)
Toelage 2021.- Vzw "Schuman Square Comité" : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR aan de vzw "Schuman Square Comité" voor de organisatie van "Bright
New Look For Schuman Lights Up" (12/2021), toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2021.

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

[78] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2383090 (R)
Mevr. Jacqueline DEMECHELEER.- Toelage : 3.617,90 EUR
Toekennen van een toelage van 3.617,90 EUR aan mevr. Jacqueline DEMECHELEER voor de versiering
van 13 boomvoeten.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2417068 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-056.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-535.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.336,54 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/745/53 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject KL05-492-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 217 van het College van 26/08/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2413696 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-087.-
Meeruitgave.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-688.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Meeruitgave van 3.781,25 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/723/60 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. KL05-26-2014.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 366 van het College van 15/07/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2374008 (R)

TV/2020/170/EV - Toelating tot precaire bezetting van een terrein gelegen Verdunstraat te 1130 Brussel,
van het openbaar domein van Infrabel tegen een vergoeding van één symbolische euro per jaar (1,00
EUR/jaar).
Overeenkomst nr. TV/2020/170/EV, tussen de Stad Brussel en Infrabel, betreffende de toelating tot
precaire bezetting van een terrein gelegen Verdunstraat te 1130 Brussel, van het openbaar domein van
Infrabel tegen een vergoeding van één symbolische euro per jaar (1,00 EUR/jaar).

-----------------------------------------------------------------------
[82] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2413842 (R)

Overeenkomst voor precair gebruik voor een stuk grond in Haren.
Principe om aan de vzw "Ever’y Cat" een stuk grond gelegen in een huizenblok tussen de Verdunstraat,
Heerlijkheidsstraat, en Parochiestraat en langs de Keelbeekweg (opgenomen in het kadaster onder
21821B0352/02G000) ter beschikking te stellen.- Overeenkomst voor precair gebruik van dit terrein.

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

[83] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2410536 (R)
Basisschool Kakelbont, site Reper-Vrevenstraat 100.- Instituut Anneessens Funck, site Groot Eiland 39.-
Subsidieaanvraag AGION.
Indienen van de formulieren voor subsidieaanvraag bij AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs - voor de uitbreiding van de basisschool Kakelbont, op de site gelegen Reper Vrevenstraat 100
te 1020 Brussel en voor de herstructurering van het instituut "Anneessens Funck", op de site gelegen
Groot Eiland 39 te 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[84] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2410149 (R)
Schatting van de verkoopwaarde van een goed gelegen De Lignestraat.
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 4 ondernemers.- Totale uitgave
van 1.452,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 33066/72360 van de buitengewone begroting van 2021.-
Investeringsproject nr. YM06-3-2017.- Kennisnemen van de beslissing nr. 248 van het College van
08/07/2021, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Stedenbouw - Plan - Planning - 2414987 (R)

BBP nr. 60-19 «Washuisstraat» en zijn onteigeningsplan nr. 60-18, BBP nr. 21-08 «Aanaarding -
Menslievendheid» en zijn onteigeningsplan nr. 21-07, BBP nr. 50-32 «Wannekouter - Stalkruid», BBP nr.
46-13/46-14 «Harmonie» en zijn onteigeningsplan nr. 46-13 : totale opheffingen.- Openbare
onderzoeken/BBP nr. 45J "Minimenwijk" en zijn onteigeningsplan nr. 45J-3.- Opheffingsprocedure op te
schorten.
1) Kennisnemen van de adviezen die tijdig zijn uitgebracht door het gewestelijk bestuur belast met
ruimtelijke ordening (Perspective.brussels) en het Brussels Instituut voor Milieuzaken (Leefmilieu
Brussel) voor de volledige en definitieve opheffing van het BBP nr. 60-19 “Washuisstraat” en het
bijbehorende onteigeningsplan nr. 60-18, het BBP nr. 21-08 “Aanaarding - Menslievendheid” en het
bijbehorende onteigeningsplan nr. 21-07, het BBP nr. 50-32 “Wannekouter - Stalkruid”, het BBP nr. 46-
14 “Harmonie” en het BBP nr. 45J “Minimen” en het bijbehorende onteigeningsplan nr. 45J-3.- 2) In het
licht van deze adviezen te overwegen dat de volledige opheffing van het BBP nr. 60-19 “Washuisstraat”
en het bijbehorende onteigeningsplan nr. 60-18, het BBP nr. 21-08 “Aanaarding - Menslievendheid” en
het bijbehorende onteigeningsplan nr. 21-07, het BBP nr. 50-32 “Wannekouter - Stalkruid” en het BBP nr.
46-14 “Harmonie” en het bijbehorende onteigeningsplan nr. 46-13 gerechtvaardigd zijn en geen milieu-
effectrapportage behoeven, gelet op de verslagen van volledige opheffingen met effectrapportages.- 3) De
projecten voor de volledige en definitieve opheffing van het BBP nr. 60-19 “Washuisstraat” en het
bijbehorende onteigeningsplan nr. 60-18, het BBP nr. 21-08 “Aanaarding - Menslievendheid” en het
bijbehorende onteigeningsplan nr. 21-07, het BBP nr. 50-32 “Wannekouter - Stalkruid” en het BBP nr. 46-
14 “Harmonie” en het bijbehorende onteigeningsplan nr. 46-13 voor te leggen aan openbaar onderzoek
overeenkomstig de artikelen 48 en 49 van het BWRO.- 4) De procedure tot opheffing van het bijzonder
bestemmingsplan nr. 45J “Minimen” en het bijbehorende onteigeningsplan nr. 45J-3 op te schorten en aan
de gewestelijke administratie belast met ruimtelijke ordening (Perspective.brussels) de gewenste
wijzigingen van het GBP mee te delen om later de laatste hand te kunnen leggen aan het project voor de
volledige en definitieve opheffing van het BBP nr. 45J “Minimen” en het bijbehorende onteigeningsplan
nr. 45J-3.- 5) Het College van Burgemeester en Schepen te belasten met het vervullen van de wettelijke
formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2418917 (R)

21 PLAN TOPO.- Wijziging van de rooilijn.- Korte Groenweg tussen de Ransbeekstraat en de
Groenweg.- Plan nr. 7507.- Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het rooilijnwijzigingsplan nr. 7507.- 2) Het College van Burgemeester en
Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.

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

[87] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2417353 (R)
Wijkraad van Haren 2021.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.
De kandidate-burger mevr. Pascaline TSHIALA wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van Haren ter
vervanging van dhr. Bekim BLAKAJ.

-----------------------------------------------------------------------
[88] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2417508 (R)

Wijkraad Europese wijk 2021.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.
De kandidate-burger mevr. Jean-Teresa NGUALA wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van de
Europese wijk ter vervanging van mevr. Sophie PICARD.

-----------------------------------------------------------------------
[89] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2413426 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Overheidsopdracht voor aanneming van diensten met als doel de
oprichting van een website voor de Striproute (ontwikkeling en design).- (Ref. 20210701).
Plaatsen van een overheidsopdracht voor aanneming van diensten van beperkte waarde via aanvaarde
factuur na raadpleging van 5 ondernemingen.- Bijzonder lastenboek nr. CAR/21/FA/231.- Uitgave van
7.361,64 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93022/74951 van de buitengewone begroting van 2021.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 157 van het College van 08/07/2021, in toepassing van artikel 234
paragrafen 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[90] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2412874 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel - Programma 2021.- Overheidsopdracht voor aanneming van diensten
met als doel de verwezenlijking van de muurschildering "Solastalgie" Victor Mabillestraat 6 te 1020
Laken.- Principe.- (Ref. 20210705).
Opdracht voor aanneming van diensten van beperkte waarde via aanvaarde factuur, op basis van het
bijzonder lastenboek CAR/21/FA/232, voor de verwezenlijking van de muurschildering «Solastalgie» op
een zijmuur gelegen Victor Mabillestraat 6 te 1020 Brussel, na raadpleging van 5 mogelijke inschrijvers,
in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave van 15.990,00 EUR (+ 3.357,90 EUR
btw 21%).- Artikel 93022/74951 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 484 van het College van 15/07/2021, in toepassing van artikel 234 paragrafen 1 en 3 van
de nieuwe gemeentewet.

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

[91] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2415021 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Lempertz) van 15/07/2021 van
een oud register van het klooster van Berlaymont.
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 44.000,00 EUR btw inbegrepen en 2.640,00 EUR voor de intracommunautaire btw.-
Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 494 van het College van 15/07/2021, in toepassing van artikel
234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[92] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2411583 (R)

Aankoop door de Stad (het Archief) van het fotografisch werk van dhr. Aurélien-Thomas MARTINI in de
riolen van Brussel.- Overeenkomst tot overdracht van portretrechten.
1) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d),
i) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten met dhr. Aurélien-Thomas MARTINI.- Bestek
nr. Arch/01/2021.- Uitgave van 3.000,00 EUR.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF 10-389-2009.- Lening.- 2) Overeenkomst tot overdracht van
portretrechten tussen dhr. Aurélien-Thomas MARTINI en de Stad (het Archief).

-----------------------------------------------------------------------
[93] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2414626 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Brussels Major Events" : 26.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 26.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" voor de
ontwikkeling van de duurzaamheid tijdens "Hello Summer".- Artikel 56110/33202 van de gewone
begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[94] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2414204 (R)

Cultuur.- Vzw "Angel Ciné".- Specifieke toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een totaal bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw "Angel Ciné"
voor de organisatie van het festival "Aflam du Sud 2021" verdeeld als volgt :
1) 1.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021;
2) 1.000,00 EUR op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[95] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2414526 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Brussels Major Events" : 91.920,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 91.920,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" voor de
werking van "Vaux-Hall Summer".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[96] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2414562 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra"
: 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw "Comité
International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra" voor de organisatie van het "Chapel for
Europe" Festival.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[97] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2410693 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Atomium" : 35.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 35.000,00 EUR aan de vzw "Atomium" voor
een partnerschap met de Stad Brussel om Belgisch en Brussels design te promoten en om een
toegankelijkheidsbeleid te voeren.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[98] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2413143 (R)
Vzw "Change".- Festiviteiten rond de overhandiging van de relieken van Patrice Lumumba aan zijn
erfgenamen.- Toekenning van een subsidie.
Een totale subsidie van 9.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Change" voor de festiviteiten rond de
overhandiging van de relieken van Patrice Lumumba aan zijn erfgenamen.- Artikel 84201/33202
(4.000,00 EUR), artikel 76201/33202 (4.000,00 EUR) en artikel 15001/33202 (1.000,00 EUR) van de
gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[99] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Beheer huuronderhoud - 2415884

(R)
Overheidsopdracht voor het «Verlenen van diensten voor het beheer van de telefonische oproepen van de
Grondregie van de Stad Brussel».- Goedkeuring van de voorwaarden en gunningswijze, en van de
aankondiging van opdracht.- Principe.
Dienstenopdracht via een openbare procedure voor het «Verlenen van diensten voor het beheer van de
telefonische oproepen van de Grondregie van de Stad Brussel».- Globale bedrag van de opdracht geraamd
op 551.760,00 EUR (incl. 21% btw).- Bestek nr. RF/20/PO/862 en aankondiging van de opdracht.-
Aanwending : uitgaven : diensten artikel 612-01 van de exploitatiebegroting 2021 en volgende.

-----------------------------------------------------------------------
[100] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Dienst klienteel - Beheer huuronderhoud - 2416064

(R)
Overheidsopdracht voor het «Opmaken van ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving in verschillende
gebouwen van de Grondregie van de Stad Brussel» - RF/21/PO/872.- Goedkeuring van de voorwaarden en
gunningswijze, en van de aankondiging van opdracht.- Principe.
Opdracht voor aanneming van diensten via een openbare procedure.- Bedrag geraamd op 570.575,00 EUR
excl. btw (21%) en 690.395,75 EUR btw inbegrepen (21%).- Bestek nr. RF/21/PO/872 en aankondiging
van de opdracht.- Aanwendingen : Uitgaven : diensten op artikel 612-01 van de begroting 2021 en
volgende.

-----------------------------------------------------------------------
[101] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2407900 (R)

275_ Gravin van Vlanderen.- Herstelling van de riolering.
Opdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, op basis van
artikel 42, § 11, 1° d) ii) (ontbreken van mededinging om technische redenen) voor de renovatie van de
ondergrondse riolering van het gebouw gelegen in de Gravin van Vlaanderenstraat.- Geraamd bedrag van
16.474,52 EUR (incl. 6% btw).- Kennisnemen van de beslissing nr. 205 van het College van 01/07/2021,
in toepassing van artikel 234 §1 en §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[102] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2418981 (R)

224_Vierges : Opdracht om een destructieve asbestinventarisatie uit te voeren voor de gebouwen die nog
op het terrein aanwezig zijn.- Principe.
Principe van een opdracht voor studie via onderhandse aanbesteding zonder voorafgaande bekendmaking
door 5 firma's uit te nodigen voor de uitvoering van een destructieve asbestinventarisatie van de gebouwen
gelegen op het terrein op de hoek van de Maagdenstraat en Brillengang te 1000 Brussel.- Geraamd bedrag
van 937,75 EUR inclusief btw (21%).- Artikel 612-01 "Honoraria" van de operationele begroting 2021
van de Landautoriteit.- Kennisnemen van de beslissing nr. 362 van het College van 26/08/2021 in
toepassing van artikel 234§3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[103] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2412062 (R)
Bockstael II-Laekengeek.- Aanduiding van de studiebureau.
Opdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, op basis van
artikel 42, § 1, 1° d) ii) (ontbreken van mededinging om technische redenen) voor de multidisciplinaire
opdracht (Architectuur en Speciale technieken) betreffende de afwerkingswerkzaamheden van het gebouw
gelegen aan de Emile Bockstaellaan 160 te 1020 Brussel.- Uitgaven geraamd op 42.350,00 EUR btw incl.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 206 van het College van 01/07/2021, in toepassing van artikel 234 §1
en §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2400450 (R)

R440_Vossen 15/15A.- Werkopdracht voor de gedeeltelijke afbraak, de renovatie en de bouw van 4
woningen en een handelszaak.- Bijkomende uitgaven bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgaven voor de werken van 489.217,22 EUR (incl. btw 6% en 21%) en 15.730,00 EUR incl.
btw voor de studies.- Financiering van de uitgave door de patrimoniale ontvangst.- Lening.-
Aanwendingen : uitgaven : (werken) : artikel 242-01 patrimoniale begroting 2021 en volgende :
489.217,22 EUR (btw inbegrepen) - (erelonen) : artikel 240-01 PB2021 15.730,00 EUR incl. btw.-
Ontvangst : artikel 171-01 patrimoniale begroting 2021 (lening).

-----------------------------------------------------------------------
[105] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2413207 (R)

Rehabilitatie van leegstaande woningen in de perimeter van het duurzame wijkcontract “De Marollen”.-
Ontwerpovereenkomst met de begunstigden van het project "Steun voor de rehabilitatie van woningen".
Ontwerpovereenkomst die moet worden gesloten tussen de Stad Brussel en eigenaar van de woning of
rechthebbende om te genieten van een hulp in het kader van het project "steun voor de rehabilitatie van
woningen" van het duurzaam wijkcontract "de Marollen".

-----------------------------------------------------------------------
[106] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2416734 (R)

Dossier nr. OPP/2021/085.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het uitvoeren van een reeks
testen en behandelingen op de gevels van het Broodhuis.
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 36.196,48 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77366/96151.- Werf : 192881.- Investeringsproject nr. CC06-72-2012.- Lening :
artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 377 van het College van 26/08/2021, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2411606 (R)

Dossier nr. OPP/2021/076.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van de
toekomstige sanitaire installaties van het bijgebouw Pagodes, Oorlogskruisenlaan 116 te 1120 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 31.755,31 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 192244.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 574 van het College van 15/07/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2415448 (R)

Dossier nr. OPP/2021/077.- Overheidsopdracht van beperkte waarde met als voorwerp de bekleding van
de badkamer van de crèche Georges Lacroix, Kortenbachstraat 8, 1130 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 2.495,62 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 84407/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 192541.-
Investeringsproject nr. FH07-60-2018.- Lening : artikel 84407/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
603 van het College van 15/07/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2414252 (R)

Dossier nr. OPP/2021/084.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de herstelling van de
atletiekbaan van Koning Boudewijnstadion, Marathonlaan 135 te 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 36.198,36 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76410/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 192475.-
Investeringsproject nr. BH10-4-2021.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
694 van het College van 15/07/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[110] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2411197 (R)
Dossier nr. OPP/2021/019.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de jaarlijkse
inspectieopdracht met betrekking tot de stabiliteit van het stadion en zijn onderdelen, inclusief het
diepterapport volgens de weerstandsnormen vermeld in de bijlagen van het Koninklijk Besluit van
06/07/2013, Koning Boudewijstadion, Marathonlaan 135/2 te 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 3.630,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76410/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 192186.-
Investeringsproject nr. BM10-257-2009.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 227 van het College van 08/07/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[111] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2411635 (R)

Dossier nr. OPP/2021/078.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de identieke vervanging
van de hoofdingang, "Institut Jeanne Toussaint", Slachthuislaan, 9 te 1000 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 18.359,20 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 192249.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 2021/2765.- Kennisnemen van de beslissing nr.
228 van het College van 08/07/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2415078 (R)

Archieven van de Stad, Huidevettersstraat, 65 te 1000 Brussel en "Haute Ecole Francisco Ferrer" ligging
"Terre-Neuve", Nieuwland, 116 te 1000 Brussel.- Vernieuwing van de gemeenschappelijke stookplaats en
afsluiten van een verzekering "Alle werfrisico's" verbonden aan de werken.- Dossier nr. 21/4455.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. 21/4455 en desbetreffende aankondiging van de opdracht.- Uitgave geraamd op
498.061,63 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.- Uitgave van 1.110,00
EUR alle belastingen inbegrepen.- Volgende artikels van de buitengewone begroting van 2021 :
77810/72460 - 301.524,53 EUR (project nr. HF10-377-2009), 87966/72460 - 120.000,00 EUR (project nr.
AEK06-1-2014) en 74108/72360 - 77.647,10 EUR (project nr. FH08-20-2021).- Totale uitgave geraamd
op 499.171,63 EUR btw inbegrepen en alle belastingen inbegrepen.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2408156 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 88.477,47 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr 220 van het College van 08/07/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellatie

[114] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2415082 (R)
Interpellatie van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende de bouwplannen van de Stad voor de site Donderberg en het overstromingsplan
voor Laken.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[115] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2412636 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN, mevr. AMPE, mevr. VIVIER, dhr. COOMANS de
BRACHENE en mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende strekkende tot het verzekeren van de neutraliteit en onpartijdigheid van het
gemeentepersoneel, van de vertegenwoordigers van de Stad in de paracommunales, van de
vertegenwoordigers van de gemeente en het personeel van de gemeentelijke vzw's en gemeentebedrijven
en het verbieden van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens tijdens de uitoefening van hun functies.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 6 september 2021 20

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2411202&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2411640&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2415080&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2408158&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2415085&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2413685&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[116] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2415526 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende de toepassing van de taalwetgeving inzake aanwervingen.

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