VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 17 januari 2022 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2442481
(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (art. 112bis).
Beraadslaging nr. 40 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 15/12/2021 waarbij de 3de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 vastgesteld wordt.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[2]

[3]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2443080 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. TST 17-12-2021
161039.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 012170 en 012245.- Totale raming van 34.500,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 543 van het College van 23/12/2021 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2443369 (R)
Uitgaven minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. TST 20-12-2021
180842.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 012247.- Totale raming van 15.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Verscheidene artikels van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van beslissing nr. 544 van het College van 23/12/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2440726 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst in 3 percelen met als doel de levering, montage,
installatie, plaatsing, aansluiting en indienststelling, gedurende 12 maanden, van communicatie-uitrusting
en digitale en statische signalisatie, voornamelijk voor het toekomstige nieuwe administratieve centrum
van de Stad Brussel (CDA/012181/LDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012181/LDR.- Uitgave van 680.000,00 EUR 21% btw inbegrepen, waarvan 230.000,00
EUR voor perceel 1, 250.000,00 EUR voor perceel 2 en 200.000,00 EUR voor perceel 3.- Verscheidene
artikels met economische code 12406 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2026
(105.000,00 EUR voor perceel 1 en 145.000,00 voor perceel 2) en verscheidene artikels met economische
code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2021 tot 2025 (125.000,00 EUR voor perceel 1,
105.000,00 voor perceel 2 et 200.000,00 voor perceel 3) (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 430.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2442350 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de operationele implementatie van het integraal
veiligheidsplan voor de "Brucity" site (CDA/012283/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012283/DDR.- Uitgave van
115.000,00 EUR 21% btw inbegrepen.- Artikel 10433/74760 van de buitengewone 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).- Investeringsproject nr.
PC33-1-2022.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 125 van het College van 23/12/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2441067 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel een studie voor de opwaardering van de afvalstoffen van de
Stad Brussel (CDA/012175/CIA).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 10.924,80 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 80.924,80 EUR inclusief 21% btw komt.- Artikel
87605/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. ZJ05-21-2021.- Lening.Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 23/12/2021
(beslissing nr. 118) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2436667 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de studie, opmaak en invoering van lokale netheidsplannen
voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken (CDA/012182/LDR).- Bijkomende
uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave voor het 2de voorwaardelijke gedeelte (sector Oude Noordwijk) van 2.951,00 EUR,
21% btw inbegrepen, in vergelijking met de raming van dit gedeelte, waardoor het bedrag van het gedeelte
op 27.951,00 EUR btw inbegrepen komt.- Artikel 87605/74760 van de buitengewone 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).- Investeringsproject nr.
ZJ05-22-2021.- Lening.- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens
de zitting van 23/12/2021 (beslissing nr. 110) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2442499 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst nr. TST 16-12-2021
082911.
Overheidsopdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 012189.- Totale raming van 36.295,00 EUR btw
inbegrepen.- Verschillende artikels van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 126 van het College van 23/12/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2435966 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen met CNG-motor en de
overname van een afgeschreven vrachtwagen (CDA/012124/PAD).- Bijkomende uitgave bij de gunning
van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 67.821,40 EUR, 21% btw inbegrepen, in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 267.821,40 EUR btw inbegrepen komt.- Artikels
13605/74353 (15.767,85 EUR), 87605/74353 (25.365,59 EUR) en 87805/74353 (26.687,96 EUR) van de
buitengewone begroting van 2021 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de daartoe ingediende
begrotingswijzigingen door de toezichthoudende overheid).- Investeringsproject nr. EA05-10-2014.Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2437588 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als doel een cartografische studie van het bebost patrimonium van
de Stad Brussel en de evaluatie van zijn potentieel inzake koolstofvastlegging (CDA/012158/MGG).Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 60.325,00 EUR, 21% btw inbegrepen, in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 160.325,00 EUR btw inbegrepen komt.- Artikels
87906/74760 en 87966/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsprojecten nrs.
AEK06-3-2017 en BH06-4-2021.- Lening.- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door
het College tijdens de zitting van 23/12/2021 (beslissing nr. 112) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid,
2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2441831 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de voorbereiding van een studie over het fenomeen van het
stedelijk hitte-eiland (CDA/012152/YOU).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 46.238,00 EUR, 21% btw inbegrepen, in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 106.238,00 EUR btw inbegrepen komt.- Artikels
87966/74760 en 87966/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsprojecten nrs. BH
06-4-2021 en AEK06-3-2017.- Lening.- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het
College tijdens de zitting van 23/12/2021 (beslissing nr. 122) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e
zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2439357 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de verhuizing van de goederen van meerdere gebouwen van
de Stad Brussel (CDA/012266/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012266/DDR.- Uitgave van 700.000,00 EUR 21% btw inbegrepen.- Artikel 10433/12506
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).
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2432030 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- 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 121.399,89 EUR btw inbegrepen.Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 141 van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[14]

Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2435855 (R)
Audits uitvoeren over de aanpassing van infrastructuur voor mensen met beperkte mobiliteit : "Ecole
primaire de l'Allée Verte", "Ecole fondamentale Congrès-Dachsbeck", "Ecole maternelle Dachsbeck",
INEA, "Lycée H. Dachsbeck" en "Ecole fondamentale du Canal". - Principe.
Overheidsopdracht van beperkte waarde in toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 en het
Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Uitgave van 12.705,00 EUR.- Artikel 70008/73360 van de
buitengewone begroting 2021 (ED/21/52740), in afwijking van het project nr. FH08-7-2021 en in
afwachting van een nieuw project op artikel 70008/73360.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
232 van het College van 23/12/2021, overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[15]

[16]

[17]

[18]

Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2440016 (R)
Tour en Taxis.- Tijdelijke bezetting van het terrein gelegen Anna Boschdreef te 1000 Brussel door de vzw
"Artsen zonder Grenzen".- Huurovereenkomst.
Huurovereenkomst tussen de vzw "Artsen zonder Grenzen" (huurder) en de Stad Brussel (verhuurder)
voor de tijdelijke bezetting van het terrein gelegen Anna Boschdreef, 1000 Brussel, tot 31/12/2023.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2428987 (R)
Sociale verankering.- Programma 2016-2020.- Jaarverslag 2020.
Kennisnemen van het jaarverslag van de plaatselijke coördinatie voor het jaar 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2442022 (R)
Buitenschoolse opvang.- Jaarlijks Actieplan 2021-2022.- Prioritaire doelstellingen van de
Gemeentecommissie voor de Opvang Vrijetijd van de Stad Brussel.
Kennisnemen van het jaarlijks Actieplan 2021-2022 dat de prioritaire doelstellingen van de
Gemeentecommissie voor de Opvang van de Stad Brussel bepaalt.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2442068 (R)
Buitenschoolse opvang - Activiteitenverslag 2020-2021, waarin het actieplan wordt geëvalueerd dat wordt
uitgevoerd door de Gemeentelijke Opvang Commissie (GOC) van de Stad Brussel en de Coördinatie
Buitenschoolse Opvang van de Stad Brussel.
Kennisnemen van het activiteitenverslag 2020-2021, waarin het actieplan wordt geëvalueerd dat wordt
uitgevoerd door de Gemeentelijke Opvang Commissie (GOC) van de Stad Brussel en de Coördinatie
Buitenschoolse Opvang van de Stad Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[19]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2440678 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-115.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-933.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 4.503,44 EUR btw
inbegrepen.- Investeringsproject nr. AEK05-100-2009.- Artikel 42105/735/60 van de buitengewone
begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 247 van het College van 23/12/2021, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[20]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2439877 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Herstelling en
vervanging van de deur van het elektriciteitskastje van de markt op het Anneessensplein.
Opdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016, volgens de factuur ontvangen van Sibelga voor een totaalbedrag van 326,70 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 2021/52009/72460 van de buitengewone begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 264 van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234§3 van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[21]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2441385 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het dak van de opslagloods gelegen Zavelstraat 95 te
1933 Sterrebeek (Dossier nr. TV/2021/101/EV).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 87.527,23 EUR
die het bedrag van de opdracht op 192.527,23 EUR btw inbegrepen brengt.- Artikel 76605/724/60 van de
buitengewone begroting van 2021.- Investeringsprojecten nrs. ZJ05-4-2021 en in afwijking van ZJ05-252021 (begrotingswijziging).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 278 van het College van
23/12/2021, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[22]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2442568 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-117.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-959.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 1.679,71 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr.
BM05-302-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 284 van het College van 23/12/2021, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[23]

[24]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2440961 (R)
Overheidsopdracht van diensten met als voorwerp de reiniging van de openbare ruimte gelegen langs de
Jacques de Lalaingstraat in een perspectief van sociale en beroepsintegratie (doorgang om de twee
weken).
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikels 92 van de wet
van 17/06/2016 en 124 van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Bestek nr.
21/PLAN/ARLON104/PROPRETE_ESPACES_EXTERIEURS.- Uitgave van 7.450,00 EUR excl. btw,
dwz. 9.014,50 EUR btw inbegrepen per jaar, hetzij 14.900,00 EUR excl. btw of 18.029,00 EUR btw
inbegrepen voor de 2 jaren van de opdracht.- Artikel 93006/12406 van de gewone begroting 2021.Thesaurie.- Kennisnemen van de beslissing nr. 311 van het College van 23/12/2021, in toepassing van
artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2440990 (R)
21 Plan Topo: Kraatveldsraat - Plan rooilijnwijziging.- Definitieve aanneming.
Definitief aannemen van het rooilijnwijzigingsplan nr. 7485.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[25]

[26]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2440834 (R)
Vzw "Quartier Saint-Jacques - Sint-Jacobswijk".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "Quartier Saint-Jacques - Sint-Jacobswijk"
om de vereniging de gelegenheid te geven haar missie ter versterking van het sociaal weefsel (burenfeest,
wijkvergaderingen…) en het verbeteren van de levenskwaliteit in hun wijk uit te voeren.- Artikel
10491/33202 van de gewone begroting van 2021.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2440901 (R)
Duurzaam Wijkcontract "De Marollen".- Operatie 6.00.- Oproep tot burgerinitiatieven “Made in
Marollen” 4de editie.- Subsidies.- Totaal bedrag : 106.273,00 EUR.- Referentiedossier nr. 2021/5757
(Ref. 20201208).
Toekenning van een subsidie van 106.273,00 EUR aan de laureaten van de oproep tot burgerinitiatieven
"Made in Marollen", 4de editie, van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen, verdeeld als volgt :
-Artikel 93022/33101 van de gewone begroting van 2021 (particulieren) :
oROBLES HIDALGO Bernardo Jose : 10.000,00 EUR
oMOUDDEN RIDAI Ikram : 10.000,00 EUR
oARIU Federico : 10.000,00 EUR
oPREDOUR Thomas : 7.500,00 EUR
-Artikel 93022/33202 van de gewone begroting van 2021 (vzw’s) :
oVzw "C.A.R.S." (Benevo’ liens) : 8.500,00 EUR
oEcole maternelle H. Dachsbeck : 2.902,00 EUR
oVzw "Les enfants des Marolles" : 10.000,00 EUR
oVzw "C.A.R.S." (Graf mon quartier) : 6.600,00 EUR
oVzw "Les Capucines" : 7.700,00 EUR
oVzw "Tea Time Production" : 7.600,00 EUR
oVzw "Extra Mazette" : 5.000,00 EUR
oVzw "Art et Marge Musée" : 2.500,00 EUR
oVzw "Foyer des Jeunes des Marolles" : 9.971,00 EUR
oVzw "Géopolis" : 8.000,00 EUR
-----------------------------------------------------------------------
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[27]

Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2439691 (R)
Stripparcours van de Stad Brussel - Programma 2021 : Overeenkomsten tussen de Stad Brussel en de
kunstenaressen.- Vergoeding van de kunstenaressen.- Uitgave.- Project nr. AP22-14-2013.Referentiedossier nr. 2021/5661 (Ref. 20211203).
Overeenkomst CAR/21/220 tussen de Stad Brussel, de uitgevers en mevr. Elodie SHANTA, betreffende
de toestemming om het werk van deze laatste te gebruiken voor de realisatie van het fresco "'s Middags bij
Bockstaelplein".- Overeenkomst CAR/21/225 tussen de Stad Brussel en mevr. Eva ROUSSEL,
betreffende de toestemming om haar werk te gebruiken voor de realisatie van het fresco "Solastalgie".Overeenkomst CAR/21/227 tussen de Stad Brussel en mevr. Léonie BISCHOFF, betreffende de
toestemming om haar werk te gebruiken voor de realisatie van het fresco "De Hut".- Uitgave van 7.950,00
EUR (btw 6% inbegrepen).- Artikel 93022/74951 van de buitengewone begroting van 2021.- Project nr.
AP22-14-2013.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[28]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Archieven - 2437950 (R)
Archief van de Stad Brussel.- Aankoop van klankarchief aan mevr. Norma PRENDERGAST.Overeenkomst.
1) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d),
i) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten met mevr. Norma PRENDERGAST.- Bestek
nr. Arch/02/2021.- Uitgave van 5.300,00 EUR.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF 10-389-2009.- Lening.
2) Overeenkomst voor de overdracht van rechten tussen mevr. Norma PRENDERGAST en de Stad (het
Archief).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[29]

[30]

[31]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2440463 (R)
Actieplannen Gelijke Kansen.- Subsidies aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 10.050,00
EUR.
Een toelage toekennen aan de verenigingen voor een totaal bedrag van 10.050,00 EUR op artikel
84201/33202 van de gewone begroting 2021 en verdeeld als volgt:
- Vzw "Association sportive "The brussels power"" - "Hulp bij de re-integratie en het opbouwen van
zelfvertrouwen voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld." - 3.500,00 EUR;
- "A.M.A Jeunesse Gym" - "Dag van de Handicap" - 4.500,00 EUR ;
- Vzw "Ex Aequo" - "Actie gedemedicaliseerde screening op festiviteiten" - 2.050,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2440736 (R)
Dossier nr. OPP/2021/009.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de uitvoering van een
haalbaarheidsstudie voor de herstructurering van de middelbare technische en beroepsschool
Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck en het beroepsopleidingscentrum Centrum Leren en Werken,
Grooteilandstraat 35, 39, 46 en 64 te 1000 Brussel (Dossier nr. OPP/2021/009).- Gunning met
meeruitgave.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 641,30 EUR,
btw inbegrepen, in vergelijking met de raming van de opdracht.- Artikel 73508/73360 van de
buitengewone begroting 2021.- Project nr. AP08-5-2019.- Lening : artikel 73508/96151.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 498 van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2440074 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de kelderbekleding van de "école primaire Six Jetons",
Zespenningenstraat 55 te 1000 Brussel (Dossier nr. OPP/2021/170).
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 31.461,65 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf nr. 196363.Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 492 van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2439958 (R)
Dossier nr. OPP/2021/151.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de restauratie van het glasin-lood van vijf grafzerken van grasperk 5B van de Begraafplaats van Laken, Onze-LieveVrouwvoorplein te 1020 Brussel.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 8.325,04 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 87807/72160 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf nr. 196304.Investeringsproject nr. AC07-28-2017.- Lening : artikel 87807/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
489 van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2434310 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de verdelingswerken om ruimtes te creëren:
wasruimte, kleedkamers en een kantoor voor het beheer, "Crèche Six Jetons", Zespenningenstraat te 1000
Brussel (Dossier nr. OPP/2021/145).
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 36.199,81 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 84407/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf nr. 195941.Investeringsproject nr. FH07-60-2018.- Lening : artikel 84407/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
475 van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2439545 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van sanitaire wanden in massief
laminaat in de basisschool Droomboom, Louis Wittouckstraat 46, 1020 Brussel (Dossier nr.
OPP/2021/157).
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 7.054,76 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 72208/72260 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf nr. 196365.Investeringsproject nr. FH08-173-2009.- Lening : artikel 72208/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 487 van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2442378 (R)
Aansluiting van een hoge spanningscabine Ruimingskaai, 1 te 1000 Brussel (departement
Wegeniswerken).- Uitgave SIBELGA.- TST/21/4628.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 § 1, 1°, d), ii)
van de wet van 17/06/2016.- Totale uitgave van 45.435,50 EUR btw inbegrepen.- Artikels 13605/72460
en 76605/72460 van de buitengewone begroting van 2021 (onder voorbehoud van goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de daartoe ingediende begrotingswijziging).- Werf/Goed nr. 194655.Onderhoudsnr. 194656.- Investeringsproject te creëren.- Lening.- Kennnisnemen van de beslissing nr. 564
van het College van 23/12/2021, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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