
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 31 mei 2021 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2402749 (R)

Vzw "Brussels Major Events", afgekort BME.- Toelage : 10.650,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.650,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events", afgekort BME, voor
de actie en materiaal voor het beheer van het Ter Kamerenbos op 01/05/2021.- Artikel 76201/33202 van
de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2402774 (R)

"Université Libre de Bruxelles".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de "Université Libre de Bruxelles" voor de organisatie
van "Difference Day" op 02 en 03/05/2021.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2405909 (R)

Gezondheidscrisis Covid-19.- Verwerkingsovereenkomst in het kader van de contacten die de gemeenten
leggen voor de vaccinatieafspraken.
De verwerkingsovereenkomst in het kader van de contacten die de gemeenten leggen voor de
vaccinatieafspraken alsook de geheimhoudingsverklaring in het kader van de toegang tot de SharePoint
Corona aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2402425 (R)

J.49630/A.- Bewakingscamera’s.- Lagere school Steyls.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op de gebouwen van de lagere school Steyls (Thys-Vanhamstraat nr. 21 te 1020
Brussel).

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2400677 (R)

JD.- J. 49.723.- Worldline.- Akkoord voor de verspreiding van gegevens in het kader van de
communicatie door Wordline over het project "elektronische multichannel betaaloplossing".
De overeenkomst om Worldline toe te staan bepaalde gegevens van de Stad te verspreiden in het kader
van haar communicatie over het project "elektronische multichannel betaaloplossing" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404521

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Wijzigingen aan de begroting van 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid voor de
wijzigingen aan de begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404846
(R)
Sint-Jans en Sint-Stefaan ter Miniemenkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 5.092,80 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404712

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring van de rekening 2019, in evenwicht.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404657

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2021 van de Israëlitische Gemeenschap te Brussel, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de
Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404503

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2020 van de Israëlitische Gemeenschap te Brussel, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de
Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404491

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Wijzigingen aan de begroting 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid voor de
wijzigingen aan de begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404993

(R)
Orthodoxe Israëlitische Gemeenschap te Anderlecht.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019, in evenwicht.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404668

(R)
Israëlitische Gemeenschap te Brussel.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring van de rekening 2018, in evenwicht.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404989

(R)
Orthodoxe Israëlitische Gemeenschap te Anderlecht.- Rekening 2017.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2017, in evenwicht.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2403692

(R)
Vzw "Diogènes".- Collectief Straatdoden.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekenning van een werkingstoelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Diogènes".- Artikel 79001/332/02
van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2403999
(R)
Heilig-Kruiskerk te Watermaal-Bosvoorde.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 1.540,89 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2404836

(R)
Sint-Elisabethkerk te Haren.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 53.683,90 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2400098 (R)

Terrein gelegen op de hoek van de Heembeeksestraat en de Ankerstraat te Neder-over-Heembeek.- MIVB
onderstation.- Toekennen van een zakelijk recht.
Akte nemen van het verzoek van de MIVB m.b.t. de installatie van een onderstation in het kader van de
ontwikkeling van een tramlijn in NOH en van het project van de Grondregie voor dit terrein dat eigendom
is van de Stad.- De Stad, vertegenwoordigd door haar Grondregie, machtigen om aan de MIVB een recht
van opstal toe te kennen voor een hernieuwbare periode van 40 jaar op een ondergronds volume van +/-
515,3m3 en +/- 96,8m² ondergronds en +/- 17m2 bovengronds op een perceel gelegen op de hoek van de
Ankerstraat en de Heembeeksestraat, kadastraal nummer 19de afdeling, sectie D 99G4, tegen een
jaarlijkse vergoeding van 1.895,40 EUR geïndexeerd per jaar en mits toelating om dit volume op te nemen
in de constructie van een woongebouw; alle kosten die voortvloeien uit het opstellen van deze akte zullen
ten laste van de MIVB vallen.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2404453 (R)

Dossier nr. OPP/2020/049.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting en
vernieuwing van de 2 speelplaatsen van de lagere school Tivoli (basis- en kleuterschool) :
installatiewerken van de buitenvoorzieningen.- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/049.- Uitgave van 404.784,83 EUR btw
incl.- Artikels 72208/72360 en 70008/72460 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsprojecten
nr. FH08-125-2017 en FH08-162-2009.- Werf/Goed : 183525.- Onderhoud : 183526.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2402972 (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 nr. TST-5-2021-18 van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 98.644,78 EUR
(btw inbegrepen).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 361 van het College van 20/05/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.

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

[21] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2399236 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een elektrische dumper op wielen in
nieuwe staat voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken en de overname van een
afgeschreven dumper (CDA/011856/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011856/LDR.- Uitgave van
40.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87805/74353 (aankoop van dumper) en artikel 87605/77451
(ontvangst uit de overname van de afgeschreven dumper) van de buitengewone begroting van 2021.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 106 van het College van 20/05/2021 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[22] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2398338 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het schoonmaken en het onderhouden, gedurende 18
maanden, van de lokalen en oppervlakken van de Centrale for Contemporary Art (CDA/011836/AMT).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011836/AMT.- Uitgave van
50.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 77010/12506 van de gewone begrotingen van 2021 en van
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).- Kennisnemen
van de beslissing nr. 105 van het College van 20/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2402077 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de organisatie, gedurende 12 maanden, van
basisopleiding tot bewakingsagent en organisatie van het SELOR psychotechnische onderzoek
(CDA/011874/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011874/BEN.- Uitgave van
70.000,00 EUR 21% btw inclusief.- Artikel 10602/12317 van de gewone 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).- Kennisnemen van
de beslissing nr. 103 van het College van 20/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

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

[24] Wegeniswerken -  - Studies - Vergunningen - 2398301 (R)
2021/10 - Overeenkomst nr. TV/2019/92/EP m.b.t. subsidie door het Gewest.- Kleine
infrastructuurwerken rond scholen en schoolstraten.- Aanhangsel nr. 1.
Aanhangsel nr. 1 bij de overeenkomst TV/2019/92/EP van 01/07/2019 tussen de Stad Brussel et het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het doel om de dekkingsperiode van de subsidie van het Gewest te
verlengen, voor het project van de schoolstraat in de Dageraadstraat, tot 03/04/2022.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2404776 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-037.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-349.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 19.389,25 EUR (incl. btw).-
Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. AEK05-106-
2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 217 van het College van 20/05/2021, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Parkeerautomaten - 2400257 (R)
Cel Parkeren.- Advies van de Gemeenteraad in het kader van de wet van 21/03/2007 tot regeling van de
plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's : instelling van de procedure van artikel 7/1 en volgende
betreffende bewakingscamera's in openbare ruimten.
Een gunstig advies uit te brengen over het gebruik van ANPR-camera's van de scanautos die worden
gebruikt voor parkeercontrole op het grondgebied van de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[27] Kabinet van Dhr. Maingain -  -  - 2405003 (R)
Duurzaam wijkcontract Jonction.- Beheer van een hout- en metaalwerkplaats.- Projectoproep.
De projectoproep voor het beheer van een Beheer van een Atelier voor Hout en Metaal, gevestigd op de
site van de Spiegelstraat en de Visitandinenstraat aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[28] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2404717 (R)
Toelage 2021 aan de vzw "Shopping Bockstael Association des Commerçants" : 18.000,00 EUR.
Een subsidie van 18.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Shopping Bockstael Association des
Commerçants" voor de organisatie van een braderij-rommelmarkt, van het Sinterklaasfeest en de
verlichting van het einde van het jaar 2021.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2404543 (R)
Activiteitenverslag van de Adviesraad Economische Zaken, Handel en Ondernemigen 2020.
Kennisnemen van het activiteitenverslag 2020 van de Adviesraad Economische Zaken.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2404596 (R)
Toelage 2021 aan de vzw "Resto Modèle" : 40.000,00 EUR.
Een subsidie van 40.000,00 EUR aan de vzw "Resto Modèle" voor de bedrijfskosten toekennen.- Artikel
52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2398798 (R)
Toelage aan "l'Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de Bruxelles et entreprises
assimilées de Bruxelles" : 40.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 40.000,00 EUR aan "l'Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et
traiteurs de Bruxelles et entreprises assimilées de Bruxelles" voor het project over de harmonisatie van de
bloembakken van de terrassen van de voetgangerszone.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting
2021.- Overeenkomst tussen de Stad en "l'Union des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs de
Bruxelles et entreprises assimilées de Bruxelles" tot vaststelling van de modaliteiten voor toekenning van
de toelage.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2404660 (R)
Toelage 2021 aan de bvba "TINTO" : 15.500,00 EUR.
Een subsidie van 15.500,00 EUR aan de bvba "TINTO" voor de organisatie van concerten op de Vismet,
toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2403896 (R)
Toelage 2021 aan de vzw "Station Culture".- Bedrag : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Station Culture" voor het "Festival Picture!
2021".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2383158 (R)
Toelage 2021 aan de vzw "De Gezellen van Sint-Laurentius".- Bedrag : 2.000,00 EUR.
Een toelage van 2.000,00 EUR toekennen aan de vzw "De Gezellen van Sint-Laurentius" voor de
organisatie van de Meyboom 2021.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2404702 (R)
Toelage 2021 aan de vzw "Foire du Livre de Bruxelles" : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Foire du Livre de Bruxelles" voor de organisatie
van een "Festival littéraire bruxellois en ligne".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[36] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2404409 (R)
Toelage 2021.- Vzw "Association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet".- Bedrag : 24.000,00
EUR.
Een subsidie van 24.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Association des Commerçants du Carrefour Jean
Monnet" voor de organisatie evenementen : "Graphes au sol" (8.000,00 EUR), "Jardin et Sons d'Automne"
(8.000,00 EUR), en "Drone au-dessus du quartier de l'Europe" (8.000,00 EUR).- Artikel 52009/32201 van
de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2403847 (R)
Toelage 2020 aan de bvba "Happy Few Communication".- Bedrag : 9.000,00 EUR.
Een subsidie van 9.000,00 EUR toekennen aan de bvba "Happy Few Communication" voor "Clefs d'or
Belgium & Partners program".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2404402 (R)
Toelage 2021 aan de vzw "Sint-Jacobswijk" : 5.000,00 EUR.
Een subsidie van 5.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Sint-Jacobswijk" voor de organisatie van de
communicatie.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2389422 (R)
Nieuwe vaste standplaats voor foodbikes.- Gulden Vlieslaan nr. 28.- Bijwerking bijlage V van het
reglement.
Toevoeging van een nieuwe staanplaats voor een foodbike op de Gulden Vlieslaan nr. 28 in bijlage V 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 5.054,00 EUR.

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

[40] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2393800 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de heraanleg van een knuppelpad gelegen tussen de
Kleine Groenweg en de Ransbeekstraat in 1120 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/104/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/104/EV.- Uitgave van 60.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2021 (Investeringsproject nr. ZJ05-13-2021
voor een bedrag van 40.000,00 EUR en in afwijking van investeringsproject nr. ZJ05-40-2019 voor een
bedrag van 20.000,00 EUR).- Werf nr. 189876.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 273 van het
College van 20/05/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[41] Stedenbouw - Plan - Planning - 2402287 (R)
Totale Opheffing van BBP nr. 46_14 «Harmonie».- Ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het
leefmilieu.- Aanvraag voor advies van de gewestelijke instellingen.- Subsidiëring.
1) De procedure voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 46_14 «Harmonie»
aannemen.- 2) Oordelen dat de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 46_14
«Harmonie» geen noemenswaardige gevolgen voor het milieu zal hebben.- 3) De adviezen vragen van de
instelling belast met de planning (perspective.brussels) en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer
(Leefmilieu Brussel) overeenkomstig artikels 44§1 en 57/1 van het B.W.R.O. voor de volledige opheffing
van het bijzonder bestemmingsplan nr. 46_14 «Harmonie».- 4) Een subsidie aanvragen bij de
gewestinstellingen voor de opheffing van dit bijzonder bestemmingsplan nr. 46_14 «Harmonie».- 5) Het
College van Burgemeester en Schepenen belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[42] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2396081 (R)

Toerisme.- Schrapping van een nominatieve subsidie aan de vzw "Kunstberg".- Toekenning van een
toelage aan de vzw "Station Culture".- 15.000,00 EUR.
Schrapping van de nominatieve toelage van 20.000,00 EUR voorzien op het artikel 56110/33202 van de
gewone begroting 2021 (lijst van de overdrachten 2021) aan de vzw "Kunstberg" voor de organisatie van
het Festival "Pictures" dat zal plaatsvinden van 29/05 tot 06/06/2021 als gevolg van een fout in de
identificatie van de vereniging en het bedrag van de subsidie.- Toekenning van een toelage van 15.000,00
EUR aan de vzw "Station Culture" voor de organisatie van het Festival "Pictures" dat zal plaatsvinden van
29/05 tot 06/06/2021.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[43] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2405068 (R)
Voorstel van motie op inititiatief van dhr. OURIAGHLI voor de fractie PS en medeondertekend door
mevr. HOESSEN (voor de fractie Ecolo-Groen), mevr. PERSOONS (Change.brussels), mevr. NAGY
(voor de fractie Défi), dhr. WEYTSMAN (voor de fractie MR - VLD), mevr. EL BAKRI (voor de fractie
PTB*PVDA), dhr. WAUTERS (voor de fractie CDH) en dhr. VANDEN BORRE (N-VA),
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende de toetreding van de Stad tot het Charter «Ville Amie Démence» van de
vzw «La Ligue Alzheimer».

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

[44] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2406277 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de veiligheidsproblemen in de omgeving van de Akenkaai en de beloofde plaatsing van
bewakingscamera's.

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