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Zitting van maandag 20 september 2021 te 16 uur 30

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[7] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2420619 (R)

Vzw "Brussels Major Events" afgekort BME.- Toelage : 58.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 58.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" afgekort BME voor
de organisatie van de TD in het kader van het academiejaar van de ULB op 17/09/2021.- Artikel
76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2420690 (R)

Vzw "Duel Production-Hugues Navez".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een bijkomende toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw "Duel Production-Hugues Navez"
voor de editie 2021 van "Brussels International Guitar Festival and Competition".- Artikel 76201/33202
van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2421684 (R)

JD.- J. 50012/OK.- Club Open Air.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van
de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 26/08/2021 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 27/08/2021 tot 29/09/2021, ter gelegenheid van het evenement "Club Open Air" in de
gesloten perimeter gelegen te Voorplein van het Rijksadministratief centrum, overeenkomstig het
bijgevoegde plan bij het besluit.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2421827 (R)

JD.- J. 44500/OK.- Fiesta Latina.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 02/09/2021 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 03/09/2021 tot 05/09/2021, ter gelegenheid van het evenement "Fiesta Latina" in de
gesloten perimeter gelegen te Gespanhoek, 1000 Brussel, overeenkomstig het hieraan bij het besluit
bijgevoegde plan, bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419978

(R)
Sint-Katelijnekerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 167.442,08 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419435
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- 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
Zavelkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2420240

(R)
Kristus-Koningkerk.- Begroting 2022.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2022 van de Kristus-Koningkerk.- 2) Gewone dotatie van 2.000,00 EUR.- Artikel 79001/435/01
van de gewone begroting 2022 van de Stad. (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid
van de begroting 2022 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2420415

(R)
Verenigde Anglikaanse kerk te Elsene.- Begroting 2022.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid over de begroting 2022 en het aandeel van de Stad in de
buitengewone dotatie van 14.485,40 EUR aan te wenden op artikel 79006/522/52 van de buitengewone
begroting van het dienstjaar 2022. (onder voorbehoud van het voorleggen van een volledig dossier met
bewijsstukken en fakturen en 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).

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2421830

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- 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.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2419841

(R)
Sint-Katelijnekerk.- 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 Sint-Katelijnekerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2420573

(R)
Heilig-Kruiskerk 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 Heilig-Kruiskerk te Elsene,
in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

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

[18] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2416813 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, tot en met 30/11/2022, van
elektrische huishoudapparatuur voor huishoudelijk gebruik (CDA/011993/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011993/DCH.- Uitgave van
90.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begroting van 2021 en 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van de begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door
de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 30 van het College van
09/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2419895 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van nieuwe tractoren met cabine
voor het departement Wegeniswerken (CDA/012094/LDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012094/LDR.- Uitgave
van 180.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikels 87805/74353 (85.000,00 EUR) en 76605/74353
(95.000,00 EUR) van de buitengewone begroting van 2021 (onder voorbehoud van een budgettaire
wijziging op artikel 76605/74353).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2421719 (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 : 011903, 011935, 011971, 012027 en 012033.-
Totale raming van 36.875,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting
van 2021.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 47 van het College van 09/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2417316 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van elektrische bakfietsen voor
het departement Wegeniswerken (CDA/011953/LDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.
Bijkomende uitgave van 15.590,71 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 145.590,71 EUR inclusief btw komt.- Artikels
76605/74451 (66.696,00 EUR) en 87605/74451 (78.894,71 EUR) van de buitengewone begroting van
2021.- Lening.- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting
van 09/09/2021 (beslissing nr. 31) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2417804 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en de herstellingen, gedurende 48 maanden, van de voertuigen van de merken DAF en MITSUBISHI
(CDA/012085/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012085/BEN.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 20.000,00 EUR voor het aankopen van originele
wisselstukken en 20.000,00 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 tot en met 2026 (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 de beslissing nr. 33 van het College van 09/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2420709 (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 : 011746 en 012010.- Totale raming van 7.850,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 42 van het College van 09/09/2021 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2419006 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel het aankopen van originele wisselstukken
en het uitvoerenvan herstellingen, gedurende 48 maanden, van de voertuigen van het merk FORD
(CDA/011907/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011907/BEN.- Uitgave van
80.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 60.000,00 EUR voor het aankopen van originele
wisselstukken en 20.000,00 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 tot en met 2025 (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 de beslissing nr. 36 van het College van 09/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2419934 (R)
DO - Klimaat.- Subsidie.- "Demeter" vzw : 50.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 50.000,00 EUR aan de vzw "Demeter" voor de organisatie van de
"Climate Voices, Climate Choices" project.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2021.-
Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2419519 (R)

DO - Klimaat.- Subsidie.- Nv "Brussels Business Hubs" : 4.800,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 4.800,00 EUR aan de nv "Brussels Business Hubs" voor de organisatie
van bewustmakingsactiviteiten voor het grote publiek over het thema "duurzame en stedelijke voeding".-
Artikel 87906/32101 van de gewone begroting 2021.- Thesaurie.

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

[27] Personeel - Human ressources -  - 2418135 (R)
HR - SOC - Lidmaatschapsbijdrage van de personeelsleden van de Stad aan de vzw "SoBru" - 2021.
De verhoging van de subsidie van 260.000,00 EUR naar 264.000,00 EUR voor het betalen van de
jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van de leden van het Stadspersoneel aan de vzw "SoBru" voor het jaar
2021 toelaten.- Artikel 13102/332-01 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2422268 (R)

"Ecole maternelle Christian Merveille".- Herstructurering.
Sluiting van de inrichting nr. fase 126 van de "Ecole maternelle Christian Merveille" gelegen in de
Kuregemsestraat nr. 65 te 1000 Brussel onderbrengen van de leerlingen in de hoofdinrichting nr. fase 132
van de "Ecole maternelle Christian Merveille" gelegen Washuisstraat nr. 33 te 1000 Brussel, vanaf
01/09/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2422583 (R)

"Ecole fondamentale A la Croisée des chemins".- Herstructurering.
Splitsing van de "école fondamentale A la Croisée des chemins" in twee scholen, vanaf 01/09/2021 :
- de lagere school zal het gebouw, Oorlogskruisenlaan nr. 78 te 1120 Brussel (Schoolbasis : 95568 /
FASE-locatie : 10568 / registratienummer 2111044839) bezetten;
- de kleuterschool zal het gebouw, Oorlogskruisenlaan nr. 80 te 1120 Brussel (waarvan de nieuwe Fase-
nummers (school + locatie) en ECOT-nummer te voorzien zijn) bezetten.

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

[30] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2420793 (R)
Vereniging van bewoners van de Oppemstraat.- Subsidie : 1.107,15 EUR.
Toekennen van een subsidie van 1.107,15 EUR aan de vereniging van bewoners van de Oppemstraat voor
het onderhoud van de klimplanten, animaties en sensibilisering ten dienste van de reinheid en van de
vergroening van de Oppemstraat.- Artikel 76605/332/02 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2413981 (R)

Subsidie.- Vzw "Modelwijk" : 2.413,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.413,00 EUR aan de vzw "Modelwijk" voor een
sensibiliseringscampagne ten bate van de reinheid in de Modelwijk.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2416264 (R)

Vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark".- Overeenkomst.- Aanhangsel nr. 6.
Aanhangsel nr. 6 bij de overeenkomst van 23/03/1993 tussen de Stad en de vzw "Boerderij van het
Maximiliaanpark", waardoor het bedrag van de jaarlijkse subsidie wordt verhoogd tot 270.000,00 EUR.-
Artikel 76605/332/02 van de begroting 2021.- De subsidie voor duurzame ontwikkeling van 50.000,00
EUR wordt verminderd met 40.000,00 EUR.- De jaarlijkse subsidie volgens overeenkomst van
230.000,00 EUR wordt verhoogd met 40.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
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[33] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2419132 (R)
21 Plan TOPO.- Benoeming Openbare Wegen.- Eunice N. Osayandestraat.
De naam "Eunice N. Osayandestraat" toekennen aan de nieuwe openbare ruimte die is gepland in het
kader van de stedenbouwkundige vergunning ref. W547/18 in de tweede fase van het project "Canal
Wharf".

-----------------------------------------------------------------------
[34] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2419068 (R)

21 Plan Topo.- Benoeming loopbruggen tussen Brussel en Molenbeek.
Kennisnemen van het valideren door het College van de 2 weerhouden namen voor de benoeming van de
nieuwe loopbruggen tussen Brussel en Molenbeek : "Fatima Mernissiloopbrug" en "Loredana
Marchiloopbrug".

-----------------------------------------------------------------------
[35] Stedenbouw - Plan - Planning - 2418324 (R)

Principe van de totale opheffing van het BBP "Emile Jacqmain" nr. 46-65bis.- Opdracht betreffende een
analyse van de milieuthema's om het verslag met effectenevaluatie aan te vullen in het kader van de
procedure van de totale opheffing van het BBP "Emile Jacqmain" nr. 46-65bis.
Opdracht van geringe waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. 21/PLAN/MARCHE_PPAS_JACQMAIN.- Totale uitgave van 30.000,00 EUR
btw exclusief, hetzij 36.300,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 93006/74760 van de buitengewone
begroting.- Subsidie en Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 168 van het College van 09/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Stedenbouw - Plan - Planning - 2418632 (R)

Opheffingen van BBP nr. 48-02A "Houba Hospitaal" - BBP nr. 48_02Bis "Houba Hospitaal" - BBP nr.
48-02Ter "Houba Hospitaal" - BBP nr. 60-27 "Hop".- Principebesluit.- Ontbreken van aanzienlijke
gevolgen voor het leefmilieu.- Aanvraag voor advies van de gewestelijke instellingen.- Subsidiëring.
1) De volledige opheffing van het Bijzondere Bestemmingsplan nr. 48_02A/48_02Bis/48_02Ter "Houba
Hospitaal" goedkeuren.- 2) Oordelen dat de volledige opheffing van het Bijzondere Bestemmingsplan nr.
48_02A/48_02Bis/48_02Ter "Houba Hospitaal" geen noemenswaardige gevolgen voor het milieu zal
hebben.- 3) De adviezen te 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 Bijzondere Bestemmingsplan nr.
48_02A/48_02Bis/48_02Ter "Houba Hospitaal".- 4) Een subsidie aan te vragen bij de gewestinstellingen
voor de opheffing van het Bijzondere Bestemmingsplan nr. 48_02A/48_02Bis/48_02Ter "Houba
Hospitaal".- 5) Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het vervullen van de
wettelijke formaliteiten.- 6) De volledige opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60_27 “Hop”
en zijn onteigeningsplan nr. 60-27A goedkeuren.- 7) Oordelen dat de volledige opheffing van het
Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60_27 “Hop” geen noemenswaardige gevolgen voor het milieu zal
hebben.- 8) De adviezen te 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 Bijzonder Bestemmingsplan nr. 60_27 “Hop”.- 9) Een
subsidie aan te vragen bij de gewestinstellingen voor de opheffing van het Bijzonder Bestemmingsplan nr.
60_27 “Hop”.- 10) Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het vervullen van de
wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Stedenbouw - Plan - Planning - 2420446 (R)

Vaststelling van een perimeter van voorkoop "Alhambra" op het grondgebied van de Stad Brussel.
1) De aan voorkoop onderhevige perimeter op het grondgebied van de Stad Brussel bestaat uit percelen
die gekadastreerd zijn of werden en opgenomen zijn in een perimeter die afgebakend wordt door de
Antwerpselaan, het IJzerplein, de Handelskaai, Kalkkaai, Vaartstraat, Nieuwbrug en Emile Jacqmainlaan.-
Het plan tot vaststelling van deze perimeter en de lijst van de kadastrale percelen die deel uitmaken van de
voorkoopperimeter "Alhambra" zijn gevoegd bij deze beraadslaging en maken er integraal deel van uit.-
De betreffende percelen worden geplaatst onder het statuut van een aan het voorkooprecht onderhevige
perimeter op het grondgebied van de Stad Brussel en dat voor een duur van 7 jaar.- De in dit kader in
volgorde van prioriteit aangeduide voorkooprechthebbende overheden zijn :
-de Stad Brussel handelend voor eigen rekening of voor rekening van het OCMW van de Stad Brussel;
-het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, handelend voor eigen rekening of voor rekening van een
gewestelijke instelling van openbaar nut die ervan afhangt;
-de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
-de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB/Citydev);
-de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting.
2) Het College van Burgermeester en Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
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[38] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2417879 (R)
21 Plan Topo.- Rooilijnplan en gedeeltelijke verlegging van buurtpad nr. 31, tussen de Heerlijkheidsstraat
en het Keelbeekpad.- Plan nr. 7464.- Definitieve aanneming.
1) Definitief aannemen van het plan nr. 7464, waarop de te behouden en af te schaffen rooi- en bouwlijn
en de gedeeltelijke verlegging van het buurtpad nr. 31 zijn aangeduid.- 2) Definitief aannemen van de
gedeeltelijke verplaatsing van buurtpad nr. 31 zoals aangegeven op het plan nr. 7464.- 3) Het verzoek tot
gedeeltelijke verplaatsing van buurtpad nr. 31 indienen bij de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
overeenkomstig artikel 28 van de wet op de buurtpaden.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2385384 (R)

21 Plan Topo.- Kosteloze afstand aan de Stad Brussel van een deel van het perceel van een terrein gelegen
Koning Albertlaan, 109 in te lijven in het domein van de Stad.- Stedenbouwkundige vergunning nr.
25R/2011.
De kosteloze afstand, vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad Brussel van een deel van het perceel
van een terrein gelegen Koning Albertlaan, 109 gekadastreerd Brussel, 19de afdeling, sectie C, nr. 88X in
te lijven in het domein van de Stad aanvaarden.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2390391 (R)

21 Plan Topo : Kraatveldstraat.- Rooilijnwijzigingsplan.- Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het rooilijnwijzigingsplan nr. 7485.- 2) Het College van Burgmeester en
Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.

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

[41] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2420871 (R)
Ninoofsepoort.- Woningen.- Overeenkomst Gewest/BGHM/Stad/OVM's.
Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de oprichting van nieuwe woningen en uitrustingen tussen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de BGHB, de Stad Brussel en de CV "De Brusselse Woning".

-----------------------------------------------------------------------
Motie

[42] 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.

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

[43] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2412808 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de ontwikkeling van Buurtinformatienetwerken (BIN) in de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2422339 (R)
Vraag van dhr. MAIMOUNI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de reglementering van het gebruik van elektrische deelsteps in de Stad Brussel.

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