
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 11 januari 2021 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 - 2381326

(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (artikel 112bis).
Beraadslaging nr. 66 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 09/12/2020 waarbij de begroting van
het OCMW voor het dienstjaar 2021 vastgesteld wordt.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2380221 (R)

Specifieke toelage aan een particulier : dhr. Sébastien DELVAUX : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de particulier dhr.
Sébastien DELVAUX voor het project van een concert van de artieste Blanche in het Magritte Museum.-
Artikel 76201/33101 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2381572 (R)

O.C.M.W.- Dotatie 2021.- Maandelijkse betaling op basis van voorlopige twaalfden.
Toekennen aan het O.C.M.W van Brussel, in afwachting van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid van de dotatie : 76.160.633,01 EUR/12 = 6.346.719,42 EUR/maand op artikel
83103/435/01.- Indien nodig zullen er aanpassingen gebeuren na de goedkeuring van de begroting 2021
door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[4] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2376453 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (03/12/2020) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C voor de periode van 01/01/2020
tot 31/12/20.
Doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling  :
- 16.521,26 EUR op artikel 12403/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Grondregie;
- 265.098,87 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2020 aan het OCMW van Brussel;
- 10.173,18 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Berg van Barmhartigheid
van de Stad - Openbare Kas van Lening;
- 6.136,34 EUR, EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan Buurthuis(zen) -
Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie;
- 9.691,13 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan De Brusselse Keukens;
- 1.392,52 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan Renobru;
- 79.319,94 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
U.K.Z.K.F.;
- 344.865,07 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel UVC Sint-Pieter;
- 129.809,13 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan het Instituut Jules Bordet;
- 375.446,15 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
U.V.C. Brugmann;
- 3.674,87 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan aan het Universitaire
Ziekenhuisnetwerk van Brussel UZC Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2376455 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (03/12/2020) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D-E voor de periode van
01/01/2020 tot 31/12/2020.
Doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling :
- 39.409,90 EUR op artikel 12403/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Grondregie;
- 230.106,11 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2020 aan het OCMW van Brussel;
- 3.451,85 EUR, op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Berg van Barmhartigheid -
Openbare Kas van Lening;
- 14.465,72 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan Buurthuis(zen) - Centrum
voor maatschappelijke buurtanimatie;
- 117.709,97 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan De Brusselse Keukens;
- 6.577,85 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan Renobru;
- 38.850,72 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
U.K.Z.K.F.;
- 243.430,78 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel UVC Sint-Pieter;
- 33.496,83 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan het Instituut Jules Bordet;
- 228.801,12 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
U.V.C. Brugmann;
- 318,13 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan het Universitaire
Ziekenhuisnetwerk van Brussel UZC Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2376390 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (03/12/2020) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden voor de periode van 01/01/2020 tot
31/12/2020.
Doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling :
- 54.427,57 EUR op artikel 12403/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Grondregie;
- 737.063,91 EUR op artikel 83103/43507 van de gewone begroting 2020 aan het OCMW van Brussel;
- 13.812,62 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Berg van Barmhartigheid
- van de Stad Brussel - Openbare Kas van Lening;
- 22.690,77 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Buurthuis(zen) - Centrum
voor maatschappelijke buurtanimatie;
- 84.469,60 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan De Brusselse Keukens;
- 7.940,61 EUR op artikel 52003/43507 van de gewone begroting 2020 aan Renobru;
- 380.809,91 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
U.K.Z.K.F.;
- 1.030.123,37 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel UVC Sint-Pieter;
- 504.859,26 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan het Instituut Jules Bordet;
- 1.118.506,25 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan de Ziekenhuisvereniging
U.V.C. Brugmann;
- 42.247,92 EUR op artikel 87203/43507 van de gewone begroting 2020 aan aan het Universitaire
Ziekenhuisnetwerk van Brussel UZC Brussel.

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

[7] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2381082 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Gewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011434, 011671, 011677, 011715, 011735 en
011744.- Totale raming van 220.000,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de gewone
begroting van 2020.- Kennisnemen van punten 1 en 2 van de beslissing nr. 180 van het College van
17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2371789 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een graafmachine op rupsen in nieuwe
staat voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/011603/LDR).- Bijkomende
uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 5.291,13 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van de opdracht op 95.291,13
EUR inclusief btw en vereiste opties brengt.- Artikel 87805/74353 van de buitengewone begroting 2020.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 573 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2378655 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de huur, gedurende 36 maanden, van een databank voor
onlinerekrutering en de publicatie van vacatures op jobboards en professionele sociale netwerken voor de
cel Werving van het departement Human Resources (CDA/011739/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011739/DDR.- Uitgave van
152.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13102/12318 van de gewone begrotingen van 2021 tot 2024
(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. 147 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[10] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2379129 (R)
Verlengbare overheidsopdracht van diensten met het doel het onderhoud, gedurende 12 maanden, van een
multifunctionele printer met RIP voor het "Institut Paul Hankar" van het departement Openbaar Onderwijs
CDA/011694/CIA).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011694/CIA.- Uitgave over 12 maanden van 2.150,00 EUR
inclusief 21% btw, of 8.600,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal verlengbaar is met 12 maanden.-
Artikel 73508/12406 van de gewone begroting van 2021 en 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 punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 153 van
het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2379144 (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 : 011559, 011623, 011659, 011707, 011713, 011716,
011723 en 011729.- Totale raming van 110.701,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de
buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 154
van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2378505 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de analyse, gedurende 12 maanden, van de
trimestriële sociale zekerheid aangiften van het personeel van de Stad Brussel bij de RSZ
(CDA/011742/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011742/DDR.- Uitgave van
120.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13102/12201 van de gewone begrotingen van 2021 en 2022
(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. 146 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2379083 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Gewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011696, 011719, 011714 en 011600.- Totale raming
van 13.993,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de gewone begroting van 2020.-
Kennisnemen van punten 1 en 2 van de beslissing nr. 151 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2374349 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, plaatsing en
herstelling, gedurende 24 maanden, van overgordijnen, jaloezieën, rolgordijnen, zonnescreens en
vliegenramen (CDA/011664/PTL).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/011664/PTL.- Uitgave van 570.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 480.000,00
EUR voor perceel 1 (overgordijnen, jaloezieën en rolgordijnen) en 90.000,00 EUR voor perceel 2
(zonnescreens en vliegenramen).- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2021 tot 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichhoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2377729 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van hout en duurzaam hout (CDA/011727/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011727/CVB.- Uitgave over 12
maanden van 110.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 500,00 EUR voor perceel 1
(naaldhoutsoorten), 11.000,00 EUR voor perceel 2 (duurzame naaldhoutsoorten ), 10.000,00 EUR voor
perceel 3 (loofboomsoorten), 53.500,00 EUR voor perceel 4 (duurzame loofboomsoorten), 35.000,00
EUR voor perceel 5 (exotische houtsoorten).- Verscheidene artikels met economische codes 12402, 12448
en 12502 van de gewone begrotingen van 2021 en 2022 (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. 142 van het College van
17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2375544 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen, gedurende 12 maanden, met het doel
de levering, montage en plaatsing van milieuvriendelijk buitenmeubilair (CDA/011168/DCH).-
Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgaven van 12.665,71 EUR, voor het perceel 1 en 3 van 709,83 EUR, voor het perceel 3,
inclusief 21% btw, die de bedragen van de percelen 1 en 2 van de opdracht op 87.665,71 EUR en 3.209,83
inclusief btw brengen.- Verscheidene artikels met economische codes 74151 en 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2020 tot 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van de begroting van 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door
de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 140 van het College van
17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2375126 (R)

Overheidsopdracht tegen prijslijst voor de levering van technische producten, gedurende 12 maanden,
voor het departement Wegeniswerken (CDA/011629/DCH).
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011629/DCH.- Uitgave van 25.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Verscheidene artikels met economische codes 12402 van de gewone begroting van 2020 en 2021 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting van 2021 door
de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van punten
1 tot 3 van de beslissing nr. 138 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid,
2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2381062 (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 : 011339, 011531 en 011705.- Totale raming van
56.850,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 179 van het College van 17/12/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2380908 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van anti-geurneusdoppen CDA/011662/CVB).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011662/CVB.- Uitgave over 12 maanden van 1.000,00 EUR
inclusief 21% btw of 3.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal verlengbaar is met 12 maanden.-
Verscheidene artikels met economische code 12405 van de gewone begrotingen van 2021 en 2022 (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 punten 1
tot 3 van de beslissing nr. 176 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e
zin, van de nieuwe gemeentewet.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 11 januari 2021 5

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2377738&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2375622&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2375509&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2381066&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2380912&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[20] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2380385 (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 : 011258, 011494, 011532, 011553, 011627, 011687,
011695, 011725, 011728, 011732, 011733 en 011740.- Totale raming van 189.360,00 EUR inclusief btw.-
Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot
3 van de beslissing nr. 167 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2378031 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-111.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 20-0500-872 en 20-0500-903.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
21.477,26 EUR (incl. btw).- Artikels 87966/724/60 en 87966/744/51 van de buitengewone begroting van
2020.- Investeringsprojecten nrs. AEK06-1-2014 en AEK06-2-2017.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 183 van het College van 17/12/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Wegeniswerken - Logistiek - Autopark - 2380431 (R)

TV/2020/181/PA.- Overheidsopdracht voor werken met als doel de uitvoering van inrichtingswerken in de
voertuigmechanicawerkplaats in het hoofdgebouw van het departement Wegeniswerken, Ruimingskaai nr.
1 te 1000 Brussel.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/181/PA.- Totale uitgave van 45.672,14 EUR, incl. btw.-
Artikel 13605/724/60 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. BH05-9-2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 189 van het College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2379817 (R)

Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2020.- Bedrag : 205.000,00 EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een investeringstoelage van 205.000,00 EUR aan de vzw “Brusselse Zwem- en
Badinrichtingen” voor inrichtingswerkzaamheden (verbouwing van de lokalen,...) en diverse technische
uitrustingen voor de 3 sportcentra (NOH, Laken en Brussel).- Artikel 76410/52252 van de buitengewone
begroting 2020.- 2) Overeenkomst tussen de Stad Brussel en deze vereniging, die de modaliteiten bepaalt
voor de vereffening van deze subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2379190 (R)

Sport.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 40.870,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 40.870,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 38.000,00 EUR aan de vzw «Bains de Bruxelles» voor een aanvullende werkingstoelage;
2) 2.870,00 EUR aan de vzw «Fédération Belge de Rugby» voor de homologatie van het rugbyveld in het
Mandela Stadion.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2376535 (R)

Subsidie herstelplan/Zinne.
Toekennen van een toelage van :
- 20.000,00 EUR aan de vzw "Resau Financité" om het projet "Duurzaam herstelplan" te co-organiseren.-
Artikel 10401/33202 van de gewone begroting 2020;
- 30.000,00 EUR aan de vzw "Ondernemen.Brucity, Promotie van de handels en ondernemingen van de
Stad Brussel" om het projet "Duurzaam herstelplan" te co-organiseren.- Artikel 10401/33202 van de
gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2378710 (R)
Nieuwe basisschool, Zennestraat 80-88 en 98 te 1000 Brussel.- Terugbetaling aan de Grondregie van het
aandeel van de Cel Energie.
Terugbetaling aan de Grondregie van het aandeel van de Cel Energie voor de installatie van fotovoltaïsche
panelen op de Nieuwe basisschool gelegen Zennestraat 80-88 en 96 te 1000 Brussel volgens de
verdeelsleutel ingesteld tussen de Grondregie en de Cel Energie.- Globale uitgave geraamd op 30.240,46
EUR (btw en 10% voor de contractuele herzieningen en het eventueel overschrijden van de voornoemde
hoeveelheden inbegrepen).- Artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting 2020.-
Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening : artikel 87966/72460.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2374062 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - december 2020.- Buitengewone begroting
2020.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 134.409,62 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 578 van het College van 17/12/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2373220 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie, isolatie en landschapsinrichting van de
platte daken van de Adolphe Maxschool, Keizer Karelstraat, 29-31 te 1000 Brussel.- Bijkomende uitgave
bij toewijzing van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 24.321,03 EUR (btw inbegrepen) ingevolge de overschrijding van het
goedgekeurde principebedrag.- Artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.-
Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening.

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

[29] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2380984 (R)
OB.- "Athénée Robert Catteau", Ernest Allardstraat 49 te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht van
leveringen voor de terbeschikkingstelling van 4 mobiele toiletten, in overeenstemming met de technische
beschrijving in de bijlage, gelegen Roodpoort te 1000 Brussel.
Athénée Robert Catteau.- Ernest Allardstraat 49 te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht van leveringen voor
de terbeschikkingstelling van 4 mobiele toiletten, in overeenstemming met de technische beschrijving in
de bijlage, gelegen Roodpoort te 1000 Brussel.- Uitgave geraamd op 2.998,38 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 70008/12506 van de gewone begroting 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten de aanneming van de begroting 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 588 van het College van 17/12/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[30] Wegeniswerken -  - Studies - Vergunningen - 2369568 (R)
TV/2020/161/EP - 2020/23.- Overeenkomst voor susbidie, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van
"Uitrusting en Infrastructuur".
Overeenkomst nr. TV/2020/161/EP met het oog op de subsidiëring, voor een bedrag van 34.896,00 EUR
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van uitrusting en infrastructuur op het gebied van duurzame
mobiliteit.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2379473 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de veiligheidsaanleg voor voetgangers en fietsers
evenals voor de uitvoering van verkeersremmende maatregelen op het grondgebied van de Stad Brussel,
gedurende 1 jaar.- Herhaling van soortgelijke werken in het kader van het dossier nr. TV/2016/92/EP voor
een supplementair jaar.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 26, §1, 2°, b)
van de wet van 15/06/2006.- Uitgave van 2.200.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42105/735/60 van
de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK05-5-2012.

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2377421 (R)
Financieringswijze van de overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de productie en de plaatsing
op het grondgebied van de Stad Brussel van een vermoedelijke hoeveelheid van 50 overdekte en
afsluitbare fietsboxen, ter beschikking gesteld van de buurtbewoners.- Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Dossier nr. TV/2020/53/EP.- Beslissing nr.
48 van de Gemeenteraad van 11/05/2020 betreffende het principe van de opdracht en nr. 127 van het
College van 19/11/2020 betreffende de toekenning van de opdracht.
Kennisnemen van de totale financiering van de uitgave door middel van een lening (artikel 42105/961/51)
in plaats van een gedeeltelijke financiering via subsidie.- Werf : 176592.- Onderhoud : 176593.-
Investeringsproject nr. BD05-7-2019.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2381533 (R)

Vzw "Brussels Major Events".- Toelage : 32.100,00 EUR. (Dossier 20 URB JS Brussels Major Events.)
Toekenning van een toelage van 32.100,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" voor het globale
mobiliteitsplan van de Grote Evenementen.- Uitgave van 32.100,00 EUR.- Artikel 41006/33202 van de
gewone begroting van 2020.- Thesaurie.

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

Handel - 2380622 (R)
Creatie van een nieuwe markt "Margaretasquare".
Creatie van een nieuwe openluchtmarkt in openbaar beheer met dezelfde prijzen als andere openbare
markten (3,00 EUR/meter voor de geabonneerden, 4,00 EUR/meter voor losse standplaatsen), op
woensdag van 14u tot 19u aan de Margaretasquare.- De bijgewerkte bijlage I van het reglement van
markten aannemen.

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

[35] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2380490 (R)
Toelage.- Vzw "Vereniging van de Bruegelwijk en de Marollen" : 12.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 12.500,00 EUR aan de vzw "Vereniging van de Bruegelwijk en de
Marollen", gelegen Hoogstraat 75 te 1000 Brussel, om de boomputten met bloemen te versieren.- Artikel
87605/332/02 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2380009 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-116.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-388.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 7.019,05 EUR (incl. btw),
waarvan 6.300,31 EUR.- Artikel 87605/724/60 van de buitengewone begroting van 2020.-
Investeringsproject nr. KL05-470-2009.- Lening.- Totale uitgave van 718,74 EUR.- Artikels
76605/125/06 en 87605/125/06 van de gewone begroting voor 2021 t.e.m. 2025 (onder voorbehoud van
de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming en de goedkeuring van de begrotingen 2021 t.e.m.
2025 door de bevoegde overheden).- Kennisnemen van de beslissing nr. 364 van het College van
17/12/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2377415 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting van een nieuw speelplein gelegen
Versailleslaan te 1120 Brussel.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.- Dossier nr.
TV/2020/130/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van
45.207,71 EUR die het bedrag van de opdracht op 245.207,71 EUR btw inbegrepen brengt.- Artikel
76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.

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

[38] Kabinet van Dhr. Pinxteren -  -  - 2381184 (R)
Intentienota m.b.t. de samenwerking met de vzw "Gluon".
Het engagement van de Stad Brussel om samen te werken met de vzw "Gluon" betreffende het project
"Hactivate Your World" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2376788 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen : Operatie 6.00.- Oproep tot burgerinitiatieven “Made in Marollen”
3de editie.- Toekenning van de subsidies (Réf. 20201207).
Toekenning van een subsidie van 82.803,87 EUR aan de 10 laureaten van de oproep tot burgerinitiatieven
«Made in Marollen» 3de editie van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen :
* op artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020 :
•dhr. Brieuc WATHELET : 10.000,00 EUR;
* op artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020 :
•asbl "AXOSO" : 7.080,00 EUR;
•asbl "Foyer des Jeunes des Marolles" : 9.720,00 EUR;
•asbl "JAM" : 10.000,00 EUR;
•asbl "Habitat et Rénovation (Biblicyclette)" : 9.183,87 EUR;
•asbl "Habitat et Rénovation (Bien-être)" : 2.200,00 EUR;
•asbl "Club de Jeunesse a.e." : 9.000,00 EUR;
•asbl "Les Enfants des Marolles" : 9.810,00 EUR;
•asbl "Réseau Santé Diabète Bruxelles" : 10.000,00 EUR;
•asbl "GFS Ecole Fondamentale Emile André" : 5.810,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[40] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2377412 (R)

Archief van de Stad.- Overname aan de vzw "Brussel-Musea-Tentoonstellingen" van een aantal archieven.
Overname van de vzw "Brussel-Musea-Tentoonstellingen" van een aantal archieven.- Uitgave van
27.158,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting 2020.-
Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 451 van het College
van 17/12/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2381201 (R)

Toerisme 2020 : bvba "Five Oh".- Aanhangsel aan de samenwerkingsovereenkomst.
Aanhangsel aan de overeenkomst tussen de Stad en de bvba "Five Oh" aangenomen door de
Gemeenteraad op 29/06/2020, in het kader van de 2020-editie van het programma "BXLovesMusic-
campagne", die de campagne tot 28/02/2021 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2379490 (R)

Cultuur en Toerisme 2020.- Specifieke toelage.- Vzw "Brufeest" : 71.600,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van een totaal bedrag van 71.600,00 EUR aan de vzw "Brufeest"
voor de programmering van de festiviteiten voor het 100-jarig bestaan van NOH op de gewone begroting
2020 verdeeld als volgt :
- 58.400,00 EUR op het artikel 56110/33202;
- 7.300,00 EUR op het artikel 76210/33202;
- 5.900,00 EUR op het artikel 77210/33202.

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

[43] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Organisatie Grondregie -  - 2381604 (R)
Dienstjaar 2021.- Begroting van de Grondregie.- Voorlopige twaalfden.
Opening van drie voorlopige twaalfden voor de periode van 01/01/2021 tot 31/03/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2376769 (R)

Restauratie van de gebouwen Grote Markt 13-14.- Volledige opdracht van de projectauteur.
Goedkeuring van de vereiste technische capaciteiten, nodig voor de uitvoering van deze opdracht,
geëvalueerd op basis van similaire referenties aan het voorwerp van de opdracht (beschermd gebouw),
bestemming (dubbele bestemming woningen en handelszaken) en de lokalisatie (compact stadsdeel)
betreffende multidisciplinaire missies (ingenieur, stabiliteit en bijzondere technieken en in EPB).- De
opdracht voor aanvullende diensten om specifiek technische redenen plaatsen via een
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op basis van artikel 42, § 1, 1° d ii" van de
wet van de wet van 17 juni 2016 gelet op de vereiste om over een grondige technische en historische
kennis van deze gebouwen te beschikken, die in de loop der jaren werd opgebouwd door de verschillende
uitgevoerde onderzoeken, en dat dus het bureau dient te beschikken over de globale visie op het
historische aspect die nodig is voor de indiening (gelet op de vereiste technische capaciteiten) van de
unieke vergunning binnen een redelijke termijn.- Deze beslissing en de bijlagen overmaken aan de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[45] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2381366 (R)
Van der Putten stadion.- Masterplan en studie van de herinrichting van de buitenruimten van het stadion
gedefinieerd in het kader van het Masterplan.
Dienstenopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking in 2 loten op
basis van het bestek met nr. RF20/PNSPP/853 met betrekking op :
- lot 1 : de verwezenlijking van een masterplan voor een globale definiëring en integratie van een nieuwe
programmatie voor het Vander Puttenstadion (operatie B3) dat in het bijzonder het project woningen en
uitrustingen (operatie SU-B5) en de aangelanden en het Senettepark (operaties A1.a en SU-A1f); en
voornamelijk de studie van de logistieke en andere linken tussen het stadion en de Dauwstraat, zonder in
te gaan op de doenbaarheid van het park op de site Kunsten en Ambachten;
- lot 2 : de herinrichting van de buitenruimten van het stadion - gedefinieerd in het kader van het
Masterplan (eerste tranche) - dat voorziet in de optimalisering van hun gebruik en de ontwikkeling van
ludo-sportieve uitrustingen, aansluitend op het toekomstige Sennettepark.
Uitgave geraamd op 93.360,00 EUR btw inbegrepen (50.000,00 EUR btwi voor lot 1 en 43.360,00 EUR
btwi voor lot 2).- Vergoeding van 2.000,00 EUR voor de 4 beste niet weerhouden deelnemers die een
regelmatige offerte hebben ingediend.- Artikel 240-01 (uitgaven) en 151-01 (subsidies) van de
patrimoniale begroting 2020 en volgende, onder voorbehoud van de aanneming door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.- Kennisnemen van de beslissing nr. 599 van het
College van 17/12/2020 overeenkomstig artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2379061 (R)

Dossier nr. OPP/2020/122.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing van kunstgras
op de kleuterschool "Jardin aux Fleurs".
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 6.637,04 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 187117.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009 door overdracht van het project nr. FH08-30-2019.- Lening :
artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 544 van het College van 17/12/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2380520 (R)

Dossier nr. OPP/2020/202.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het uitvoeren van
bodemonderzoeken en het plaatsen van een piëzometer met het oog op de bouw van een concertzaal op
het terrein gelegen aan de Havenlaan 118 te 1000 Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 3.847,80 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/73260 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 187319.-
Investeringsproject nr. CC06-74-2009.- Lening : artikel 13766/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
553 van het College van 17/12/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2381100 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering en plaatsing van machines voor
schrijnwerkerij.- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Dossier nr.
OPP/2020/195.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/195.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 10466/74451 van de buitengewone begroting van 2020, onder voorbehoud
van de indiening en aanneming van een begrotingswijziging via feuilleton 99 (-120.000,00 EUR komende
van artikel 10466/72260 - investeringproject nr. MO 66-3-2019).- Investeringsproject nr. CC 06-13-2009.-
Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 556 van het College van 17/12/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2378721 (R)

Dossier nr. OPP/2020/201.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het plaatsen van een
voorlopige waterdichting.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 1.710,00 EUR
btw excl.- Artikel 79066/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 187199.-
Investeringsproject nr. GCB06-52-2015.- Lening : artikel 79066/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 541 van het College van 17/12/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[50] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2376080 (R)
Overheidsopdracht voor de aanleg en renovatie van de 2 speeltuinen van de lagere school Tivoli (basis en
kleuterschool).- Onderhavige overheidsopdracht bestaat uit 2 percelen.- Perceel 1 : Grondwerken en
ontwatering.- Bijkomende uitgave bij de toewijzing.- Dossier nr. OPP/2020/049.
Openbare procedure.- Bijkomende uitgave van 101.325,53 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de
overschrijding van het begrag van de raming bij de toewijzing.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2379797 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 5.495,00 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 525 van het College van 17/12/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[52] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2380609 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 57.838,52 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 600 van het College van 17/12/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[53] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2379706 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WAUTERS en mevr. DEBAETS, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende de heraanleg van het Koningsplein.

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