
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 14 maart 2022 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2451548

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 18.583,77 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2451905

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- 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
Lourdeskerk te Jette en over de goedkeuring van het stadsaandeel in de gewone dotatie : 2.938,16 EUR.
aangewend op artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2022 van de Stad. (ED n° 22-1562) (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)

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2448204

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

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2451531

(R)
Onze-Lieve-Vrouw der Rijke Klarenkerk.- 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 der
Rijke Klarenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2451743

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk te Jette.- 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 van
Lourdeskerk te Jette, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 14 maart 2022 1

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451561&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451561&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451908&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451908&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2448206&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2448206&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451533&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451533&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451746&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2451746&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[6] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2447153 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van kleine uittsting en verbruiksgoederen voor verwarmen (CDA/012226/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012226/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 84.090,00 EUR inclusief 21% btw of 168.180,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de begrotingen
van 2022 en 2023 (8.409,00 EUR), en verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone
begrotingen van 2022 en 2023 (75.681,00 EUR) (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening van 8.409,00 EUR.- Kennisnemen van de beslissing nr. 124 van het
College van 24/02/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2450227 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van een elektrische veegmachine van +/- 1
m³, de overname van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 48 maanden, het onderhoud van de
elektrische veegmachine van +/- 1 m³ (CDA/012321/DDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1° van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012321/DDR.- Uitgave
van 215.000,00 EUR, btw van 21% inbegrepen, waarvan 180.000,00 EUR voor de aankoop van de
veegmachine en 35.000,00 EUR voor het onderhoud van de veegmachine.- Artikel 87605/74353 (aankoop
van de veegmachine) van de buitengewone begroting van 2022, artikel 87605/12406 (onderhoud van de
veegmachine) van de gewone begrotingen van 2023 tot 2027 en artikel 87605/77353 (ontvangst uit de
overname van de afgeschreven veegmachine) van de buitengewone begroting van 2022 (telkens onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Investeringsproject nr.
ZJ05-28-2019.- Lening voor de aankoop van de veegmachine.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2447486 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen en tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van kleine uitrusting en technische elektrische verbruiksgoederen (CDA/012225/MPG).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012225/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 84.090,00 EUR inclusief 21% btw of 168.180,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de begrotingen
van 2022 en 2023 (8.409.00 EUR), en verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone
begrotingen van 2022 en 2023 (75.681,00 EUR) (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening van 8.409,00 EUR.- Kennisnemen van de beslissing nr. 125 van het
College van 24/02/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2451458 (R)

Klimaat.- Projectoproep 2022.- Reglement.
Het reglement 2022 van de projectoproep "Klimaat" aannemen.

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

[10] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2446496 (R)
"Haute Ecole Francisco Ferrer" - Erasmushogeschool Brussel.- Overeenkomst.
Herziene samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtente macht van de "Haute Ecole
Francisco Ferrer" en de "Erasmushogeschool Brussel".

-----------------------------------------------------------------------
[11] Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2446906 (R)

Telewerken voor niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het Departement Openbaar Onderwijs.-
Reglement.
Het reglement inzake telewerken voor niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het Departement
Openbaar Onderwijs, met ingang van 01/03/2022 aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[12] Organisatie - Methoden - Methoden - 2452837 (R)

Reserveren van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van biometrisch
materiaal voor de loketten in het "Brucity"-gebouw.
Goedkeuring verlenen aan de reservering van het bedrag van 150.000,00 EUR, voor het verwerven van
biometrisch materiaal voor de loketten in het Brucity-gebouw, op begrotingsartikel 22/10433/74253
"Aankoop van Informaticamaterieel BXL 2021" van de buitengewone begroting van 2022, onder
voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid.

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

[13] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2451272 (R)
ISOCARP.- Toetredingprincipe.- Bijdrage 2022.
Toetredingsprincipe van de Stad Brussel, vertegenwoordigd door mevr. Ans PERSOONS, Schepen van
Stedenbouw, en door dhr. Michaël GOETYNCK, Directeur-generaal van het Departement Stedenbouw.-
Jaarlijkse bijdrage : 1.000,00 EUR.- Artikel 93006/33201 van de begroting 2022 (onder voorbehoud van
de aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Stedenbouw - Plan - Planning - 2452753 (R)

Totale Opheffing van Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) nr. 46-65Bis "Emile Jacqmain".-
Principebesluit.- Ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het leefmilieu.- Aanvraag voor advies van de
gewestelijke instellingen.- Subsidiëring.
1) Procedure van de volledige opheffing van het BBP nr. 46-65bis "Emile Jacqmain".- 2) Oordelen dat de
volledige opheffing van het BBP nr. 46-65bis "Emile Jacqmain" geen noemenswaardige gevolgen voor
het milieu zal hebben.- 3) De adviezen vragen van de instelling belast met de planning
(perspective.brussels) en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel)
overeenkomstig artikels 44§1 en 57/1 van het BWRO voor de volledige opheffing van het BBP nr. 46-
65bis "Emile Jacqmain".- 4) Een subsidie aanvragen bij de gewestinstellingen voor de opheffing van het
BBP nr. 46-65bis "Emile Jacqmain".- 5) Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met het
vervullen van de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2453008 (R)

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de heraanleg van de omgeving van het nieuwe
administratief centrum van de Stad Brussel "Brucity" (0602/V001/2022).
Overheidsopdracht in toepassing van het artikel 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
0602/V001/2022.- Geraamde uitgave van 7.000.000,00 EUR, btw inbegrepen.- Verzekering "alle
werfrisico's" voor een bedrag van 13.300,00 EUR, btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting 2022 (onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Investeringsproject nr.
AP06-2-2021.- Chantier n° 197436.- Maintenance n° 197437.- Lening : artikel 42106/96151.

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

[16] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2451654 (R)
Update van het reglement voor de jaarlijkse projectoproep gelijke kansen.
De nieuwe versie van het reglement voor de jaarlijkse projectoproep voor gelijke kansen aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2451029 (R)

Projectoproep "DiverCity".
Het reglement voor de projectoproep "DiverCity" aannemen.

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

[18] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2453397 (R)
Vraag van dhr. TEMIZ, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de steun aan lokale handel en horeca naar aanleiding van de beslissingen van het
Overlegcomité van 18 februari jl..

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2453488 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aanpak van bedelarij in de binnenstad.

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