
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 18 oktober 2021 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2423964 (R)

Vzw "Brussels Major Events" afgekort BME.- Toelage : 30.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 30.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" afgekort BME voor
de organisatie van het concert van Guillaume Aldebert op 19/12/2021 in het Koninklijk Circus om geld in
te zamelen voor het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (RFUH).- Artikel 76201/33202 van
de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2424043 (R)

Vzw "Brussels Major Events" afgekort BME.- Toelage : 18.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage voor een totaal bedrag van 18.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major
Events" afgekort BME voor de bewustmakingscampagne over het verlenen van voorrang aan voetgangers
in gedeelde openbare ruimten, verdeeld als volgt :
1) 9.000,00 EUR op het artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2021;
2) 9.000,00 EUR op het artikel 41006/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2427521 (R)

JD.50.103/G.- Ceremonie ULB/VUB.- Grote Markt.- Private en bijzondere veiligheid.- Bevestiging
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 01/10/2021 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 02/10/2021 tot 11/10/2021, ter gelegenheid van het evenement "Ceremonie ULB/VUB" in
de gesloten perimeter gelegen Grote Markt (Tribune Zone) te 1000 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2427362 (R)

JD. 50058/OK.- Private veiligheid.- Sint-Verhaegen 2021.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Sint-Verhaegen 2021”.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2409758

(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid. - Wijzigingen aan het organiek reglement.
De wijzigingen aan het organiek reglement aannemen zoals opgenomen in het besluit van 20/05/2021 van
de Berg van Barmhartigheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2427552
(R)
Heilige Engelen Kerk.- Begroting 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2022 van de Heilige Engelen Kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2427541

(R)
Heilige Engelen Kerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 5.266,70 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2426601

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

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2426197

(R)
Heilig-Hartkerk.- Begroting 2022.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid voor de begroting 2022.- 2) Buitengewone dotatie van
180.000,00 EUR.- Artikel 79006/522/52 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2022 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming door de Gemeenteraad en de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2425315

(R)
Heilig-Hartkerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 30.339,39 EUR.

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

2426440 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de kantooroppervlakten.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de kantooroppervlakten voor de dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen  1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9.

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

2426241 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de reclame-inrichtingen.- Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de reclame-inrichtingenvoor de dienstjaren 2022 tot 2025
inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 2, 10, 11, 13.

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

2426447 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden.- Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op verwaarloosde of onverzorgde gebouwen, onbewoonde of
onafgewerkte gebouwen en dito gronden voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.- Technische
wijzigingen in de artikelen  2, 5, 7 en 14.

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

2426378 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de parkings.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de parkings verblijven voor de dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 2, 5 en 9.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2427842 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de nieuwbouw, de herbouw, de verandering van gebouwen en de
plaatsing van vaste installaties en de wijziging van de bestemming of het gebruik van het geheel of een
gedeelte van een al dan niet bebouwd onroerend goed.- Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de nieuwbouw, de herbouw, de verandering van gebouwen en de
plaatsing van vaste installaties en de wijziging van de bestemming of het gebruik van het geheel of een
gedeelte van een al dan niet bebouwd onroerend goed voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.-
Technische wijzigingen in de artikelen 1, 2, 3, 4, 5, 8 en 11.

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

2426407 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de niet-hoofdverblijfplaatsen.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de niet-hoofdverblijfplaatsen voor de dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 2, 4, 5, 6 en 8.

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

2426312 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de vaststaande tanks en vergaarbakken geëxploiteerd met
commerciële of industriële doeleinden.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de vaststaande tanks en vergaarbakken geëxploiteerd met
commerciële of industriële doeleindenvoor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.- Technische
wijzigingen in de artikelen 6 en 7.

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

2426307 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de bankinstellingen en dergelijke.- Dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de bankinstellingen en dergelijke voor de dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.-Technische wijzigingen in de artikelen 4, 6 en 7.

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

2426216 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de distributie aan huis van ongeadresserde publicitaire drukwerken.-
Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de distributie aan huis van ongeadresserde publicitaire drukwerken
voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 1, 7, 8, 9, 10 en 11.

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

2426335 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen
vergoeding.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen
vergoeding voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 7, 8 en
10.

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

2427777 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de het aanbrengen van reclamedrukwerken op voertuigen die zich op
de openbare wegbevinden.- Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de het aanbrengen van reclamedrukwerken op voertuigen die zich
op de openbare wegbevinden voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.

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

2426345 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de nachtwinkels.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de nachtwinkels voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.-
Technische wijzigingen in de artikelen 2, 4, 6, 7 en 9.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2426340 (R)
Belastingreglementen.-Belasting op de lokalen in rendez-voushuizen of in gebouwen waar gelijkaardige
activiteiten plaatsvinden.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de lokalen in rendez-voushuizen of in gebouwen waar
gelijkaardige activiteiten plaatsvinden voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.- Technische
wijzigingen in de artikelen 2, 6, 7 en 9.

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

2426330 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de verkoopzalen van roerende goederen.- Dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de verkoopzalen van roerende goederen voor de dienstjaren 2021
tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 1, 2, 3, 4 en 6.

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

2426302 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een
door de wetgever erkende openbare dienst hebben.- Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een
door de wetgever erkende openbare dienst hebben voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.-
Technische wijzigingen in artikel 7.

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

2426355 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op discotheken, nachtclubs, discotheken en bars waar het publiek danst.-
Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende deBelasting op discotheken, nachtclubs, discotheken en bars waar het publiek
danst voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 1, 2, 3, 5 en
12.

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

2426360 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op sportmanifestaties.- Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op sportmanifestaties voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.-
Technische wijzigingen in de artikelen 1, 3, 4, 8, 10 en 11.

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

2426350 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden.- Dienstjaren 2021
tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden voor de
dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 2, 3, 5, 6, 7 en 9.

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

2426163 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de gemeubelde verblijven.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de gemeubelde verblijven voor de dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 4, 5, 6 en 7.

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

2426365 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de brandstofdistributieapparaten.- Dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de brandstofdistributieapparaten voor de dienstjaren 2021 tot 2025
inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 2, 6, 7, 8 en 9.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -
2426322 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de diensters en dienders tewerkgesteld in drankgelegenheden.-
Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de diensters en dienders tewerkgesteld in drankgelegenheden voor
de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 1, 5 en 7.

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

2426373 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de parkeerplaatsen.- Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de parkeerplaatsen voor de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.-
Technische wijzigingen in de artikelen 6, 7 en 9.

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

2427811 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de vertoningen, de vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties.-
Dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende Belasting op de vertoningen, de vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties
voor de dienstjaren 2022 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 2, 4, 12 en 13.

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

2426317 (R)
Belastingreglementen.- Belasting op de agentschappen van weddenschappen op paardenwedrennen.-
Dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.
Reglement betreffende de belasting op de agentschappen van weddenschappen op paardenwedrennen voor
de dienstjaren 2021 tot 2025 inbegrepen.- Technische wijzigingen in de artikelen 1, 2, 3, 4, 5 en 7.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2428348 (R)

Terugbetaling van de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen  op de onroerende voorheffing van het
jaar 2021 aan de vzw Atomium voor de ruimte gehuurd ten gunste van ADAM Brussels Design Museum.-
Totaal bedrag : 67.000,00 EUR.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Atomium voor de terugbetaling van de opbrengsten van
de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van 2021 voor de ruimte gehuurd door
ADAM Brussel Design Museum.- Toekenning van een bedrag van 67.000,00 EUR.- Artikel
21/12103/33202 van de gewone begroting 2021 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begrotingswijzigingen voor 2021).

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

[36] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2423416 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering en de installatie van een didactische CO2
koelcel (CDA/012137/CIA).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012137/CIA.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21% btw. - Artikel 73508/74451 van de buitengewone begroting van 2021 voor
de totale uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begrotingen voor de ontvangst onder de vorm van
een subsidie ten belope van 80% van de 'Fédération Wallonie-Bruxelles'.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 102 van het College van 07/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2421492 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van boeken in het Frans en
Nederlands voor het Departement Demografie (CDA/012119/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012119/DSP.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21 % btw waarvan 36.000,00 EUR voor perceel 1 en 4.000,00 EUR voor perceel
2.- Artikel 84447/74451 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van beslissing
nr. 100 van het College van 07/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2425744 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als doel, gedurende 24 maanden, vormingen voor
"Het leiden van een team arbeiders" van het gecertificeerde vormingsparcours voorafgaande aan het D4-
bevorderingsexamen (CDA/012159/YOU).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012159/YOU.- Uitgave van 50.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10602/12317 van de gewone begrotingen van 2022 en van 2023 (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).- Kennisnemen van de
beslissing nr. 108 van het College van 07/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2417125 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en het uitvoeren van herstellingen, gedurende 48 maanden, van de veegmachines en motorfietsen van het
merk DE KEGEL (CDA/012044/CIA).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), ii),
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012044/CIA.- Uitgave van
80.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 60.000,00 voor het aankopen van originele wisselstukken en
20.000,00 EUR voor het uitvoeren van herstellingen.- Artikel 87605/12402 voor het aankopen van
originele wisselstukken en artikel 87605/12406 voor het uitvoeren van herstellingen van de gewone
begrotingen van 2022 tot 2025 (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).- Kennisnemen van de beslissing nr. 99 van het College van 07/10/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2424562 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering van
technische "domotica" verbruiksgoederen (CDA/012149/CIA).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012149/CIA.- Totale uitgave van
55.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 12.000,00 EUR voor perceel 1, 13.000,00 EUR voor perceel
2, 7.000,00 EUR voor perceel 3 en 23.000,00 EUR voor perceel 4.- Artikel 73508/74451 van de
buitengewone begroting van 2021 voor de totale uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begrotingen
voor de ontvangst onder de vorm van een subsidie ten belope van 80% van de 'Fédération Wallonie-
Bruxelles'.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 104 van het College van 07/10/2021 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2426549 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het onderhoud en de
herstellingen, gedurende 12 maanden, van regeneratie-ovens (CDA/012065/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012065/BEN.- Uitgave over 12
maanden van 60.000,00 EUR inclusief 21% btw of 120.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht een
maal verlengbaar is met 12 maanden.- Artikel 84407/12506 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).- Kennisnemen van
beslissing nr. 112 van het College van 07/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2424189 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering, montage, fixatie en inbedrijfstelling van
speelplaatsmateriaal voor de Basisschool Peter Benoit van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/012076/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012076/MPG.- Uitgave van 58.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2021 voor de uitgave
en artikel 73508/66151 van dezelfde begroting voor de ontvangst onder de vorm van een subsidie ten
belope van 70.500,00 EUR inclusief 21% btw, van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 103 van het College van 07/10/2021 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[43] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2426556 (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: 011949, 012092.- Totale raming van 1.500,00 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen
van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 113 van het College van 07/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2424091 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie met thermische isolatie van daken (drie
hoofd + drie vleugels) - "Lycée Henriette Dachsbeck" gelegen Strostraat, 24 te 1000 Brussel.- Principe.-
Dossier nr. OPP/2021/125.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/125.- Uitgave van 450.692,12 EUR btw
inbegrepen en 1.000,50 EUR voor de verzekering (b).- Artikels 73508/72360 en 87966/72460 van de
buitengewone begroting van 2021.- Investeringsprojecten nrs. FH08-47-2019 en AEK06-1-2014.-
Subsidie en lening : artikels 73508/96151 en 87966/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2424855 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de gevels van het gebouw huisvesting
de "Haute École Francisco Ferrer" gelegen op de site van de CHU Brugmann - Van Gehuchtenplaats, 4 te
1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2021/131.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek nr.
OPP/2021/131.- Uitgave van 2.409.444,05 EUR btw inbegrepen voor de werken (a) en 5.348,76 EUR
voor de verzekering alle werfrisico's (b), zijnde een globale uitgave van 2.414.792,81 EUR.- Artikels
74108/63551 en 87966/63551 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsprojecten nr. FH08-50-
2019 en nr. BH66-1-2021.- Lening.

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

[46] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2425539 (R)
Jeugd - Buitengewone nominatieve toelage van 200.000,00 EUR aan de vzw "Jeunesse à Bruxelles". -
Overeenkomst
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Jeunesse à Bruxelles" die de betalingsmodaliteiten bepaalt voor
de nominatieve subsidie van 200.000,00 EUR toegewezen op artikel 76110/52252 van de buitegewone
begrotingen 2020 (100.000,00 EUR) en 2021 (100.000,00 EUR) voor aanpassingswerken en aankoop van
uitrusting (Heliport, Mariakerke en Combreuil).- Investeringsproject nr. FH10-2-2019.

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

[47] Wegeniswerken -  - Studies - Vergunningen - 2423286 (R)
TV/2021/183/EP - 2021/33 - Overeenkomst voor subsidie, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van
kleine infrastructuurwerken met het oog op het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen en
gemeentelijke wegen.
Aannemen van de overeenkomst nr. TV/2021/183/EP met het oog op de subsidiëring, door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, van de heraanleg van schoolomgevingen en gemeentelijke wegen om de
verkeersveiligheid ervan te verbeteren.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2425907 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-072.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-689.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 1.606,76 EUR (incl. btw).-
Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject AEK05-106-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 201 van het College van 07/10/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2426220 (R)

Toekenning van een toelage van 2.500,00 EUR aan de vzw "1000Bxl en transition".
Toekenning van een toelage van 2.500 EUR aan de vzw "1000Bxl en transition" om hun activiteiten te
ondersteunen en burgers te helpen hun mobiliteit te verbeteren en hun afval te verminderen – jaar 2021.-
Artikel 41006/33202 van de gewone begroting 2021.- Thesaurie

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[50] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2427511 (R)
Nieuwe standplaats voor een route voor paardenkoetsen.- Ter Kamerenbos.- Wijziging bijlage Xll van het
reglement.
Toevoeging van een nieuwe standplaats voor een route voor paardenkoetsen in het Ter Kamerenbos in
bijlage Xll van het gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel, met als jaarlijkse retributie 1.000,00 EUR.

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

[51] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2424956 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-070.-
Investeringsproject BM05-301-2009.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-658 en 21-0500-663.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
8.940,19 EUR (incl. btw).- Artikel 76605/745/51 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 231 van het College van 07/10/2021, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2424269 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het fabriceren en het plaatsen van betonkaders in de
geklasseerde begraafplaats van Laken om de begrafeniswerken te uniformiseren en veilig te maken.-
Principe.- Dossier TV/2021/115/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2021/115/EV.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 87805/725/60 van de buitengewone begroting van 2021 (Investeringsproject nr. ZJ 05-23-2021 en
in afwijking van ZJ05-56-2019).- Werf nr. 193726.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr 230 van
het College van 07/10/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2411654 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg van calisthenicstoestellen in de speelpleinen :
"Jacques Brelsquare" te 1000 Brussel, "Simone de Beauvoirpark" te 1000 Brussel en "Solarium" te 1120
Brussel.- Principe.- Dossier TV/2021/152/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2021/152/EV.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2021 (Investeringsproject nr. ZJ05-16-2019).-
Werven nrs. 192281,-282 en -283.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr 229 van het College van
07/10/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[54] Stedenbouw - Administratieve directie -  - 2426204 (R)
Gratis bezetting ter bede op een perceel van de Stad Brussel - Sint-Petronillagang - Verlenging -
Aanhangsel.
Gratis terbeschikkingstelling ter bede van een perceel grond gelegen in de Sint-Petronillagang (kadaster
1172D), dat toebehoort aan de Stad, tot 30/06/2022 om de werken van een werf te laten uitvoeren.-
Aanhangsel aan de overeenkomst.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Stedenbouw - Plan - Planning - 2425812 (R)

Richtplan van aanleg (RPA) Zuid.- Advies van de Stad in het kader van het openbaar onderzoek
(01/09/2021 tot 02/11/2021).
Goedkeuren van het advies van de Stad verleend in het kader van het openbaar onderzoek van de RPA
Zuid (01/09/2021 tot 02/11/2021).

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[56] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2427394 (R)

Duurzaam Wijkcontract "Versailles" : goedkeuring van de lijst van leden van de Wijkcommissie.
De lijst van leden van de Wijkcommissie van het Duurzaam Wijkcontract "Versailles" is aangenomen,
met name :
* 9 burgerkandidaten :
-MEDHI Ihsan;
-MEZIANE Mohamed;
-LAKBIACH Imane;
-MOYEART Edith;
-TONNOIR Sandrine;
-RIFK Tourja;
-EL ACHOUCHI Yassin;
-EL MARZOUKI Oussama;
-CORBIAU Martine;
* 7 verenigingen (sociaaleconomische sector) :
-FEMMA
-"Projets Versailles"
-"Ecoles Des Devoirs NOH"
-"La Coordination sociale"
-AMO NOH
-"Le Coin des Cerises" (PCS)
-BRAVVO
* 2 organisaties uit de economische sector :
-werkCentrale de l’emploi
-Multijobs
* De ambtshalve leden en institutionele actoren :
-De leden van het College
-OCMW
-de Directie van de Stedelijke Renovatie (urban.brussels)
-Netwerk Wonen
-"Mission Locale"
-COCOF
-VGC
-De Brusselse woning

-----------------------------------------------------------------------
[57] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2425030 (R)

Duurzaam Wijkcontract HELIHAVEN-ANTWERPEN : Ontwerp van basisdossier voorafgaand aan het
openbaar onderzoek.
(Ref. 20210920)
Het ontwerp van basisdossier voor onderzoek van het Duurzaam Wijkcontract HELIHAVEN-
ANTWERPEN ter informatie aannemen.

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

[58] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2426462 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Arenberg auctions) van 08 &
09/10/2021 van oude documenten en oude iconografische documenten.
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 26.187,5 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 266 van het
College van 07/10/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2425504 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Centre Lorca" : 4.000,00 EUR.- Vrijgave van kredieten.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 4.000,00 EUR aan de vzw "Centre Lorca" voor
het Festival "Danse avec les Foules" 2021.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.- De
kredieten op artikel 77010/33201 van de gewone begroting voor 2021 vrijgeven, aangezien alle bijdragen
van de transferlijst voor 2021 op dit artikel zijn toegewezen.

-----------------------------------------------------------------------
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[60] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2424848 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Brussels Major Events" : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major
Events" voor de Kerststal 2021.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2426263 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage aan de vzw "Duel Productions-Hugues Navez" : 7.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 7.500,00 EUR aan de vzw "Duel Productions-Hugues Navez"
voor het "Brussels International Guitar Festival & competitie 2021" verdeeld als volgt :
1) 2.500,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021;
2) 5.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[62] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2418024 (R)
Dossier nr. OPP/2021/084.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de herstelling van de
atletiekbaan van het Koning Boudewijnstadion, Marathonlaan 135 te 1020 Brussel - ERRATUM.
Er moet gelezen worden in de omschrijving van punt nr. 280 van de Raad van 06/09/2021 :
"Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van 2021." in plaats van "Artikel 76410/72460 van
de buitengewone begroting van 2021."

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

[63] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2428366 (R)
Vraag van mevr. STOOPS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken rond het reclamebord van Coca-cola aan het Brouckèreplein.

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