
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 6 maart 2023 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Burgerinterpellatie

[1] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2513314 (R)
Burgerinterpellatie door dhrn. EL ABDI Younes en HASSUN Mohamed.
Burgerinterpellatie betreffende de voorzieningen voor kwetsbare personen, waaronder PBM's, in de
mobiliteitsplannen van Good Move.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[2] Secretaris - Directie Bravvo -  - 2506113 (R)
Veiligheids- en Preventiecontract 2023.- Toelage aan de vzw "Transit" (Ministerie van Binnenlandse
Zaken).
Toekenning van een specifieke toelage van 1.015.150,93 EUR aan de vzw "Transit".- Artikel
30042/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Secretaris - Directie Bravvo -  - 2510119 (R)

Veiligheids- en Preventiecontract 2023 - Toelage aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance / Brussel
Vooruit".
Toekenning van een specifieke toelage van 1.300.000,00 EUR aan de vzw "BRAVVO - Bruxelles Avance
/ Brussel Vooruit".- Artikel 30042/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Secretaris - Juridische directie -  - 2509738 (R)

JD.- 42825/HS.- Paviljoen van het Jubelpark gekadastreerd Brussel, 6e afdeling, sectie F, nr. 386 W2.-
Verwerving van een erfpacht.- Goedkeuring van het ontwerp van akte.
Toelating geven aan het College om de akte waarbij de Belgische Staat een erfpacht over het Paviljoen
van het Jubelpark aan de Stad geeft, te ondertekenen.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Begroting & Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2502444 (R)

Toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger
een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid
voor veiligheid en preventie voor het jaar 2022 (Koninklijk Besluit van 30/07/2022).- Dossier 2022.
Principe aannemen van de volledige overdracht van de toelage voor een veiligheids- en
samenlevingscontract toegekend door de FOD Binnenlandse Zaken in het kader van de toepassing van een
politiek van veiligheid en preventie voor het jaar 2022, van 1.976.927,19 EUR, in mindering van de
verplichte bijdrage van de Stad aan de werking van de Politiezone.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[6] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2507875 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen met het doel de levering,
gedurende 12 maanden, van reinigings- en hygiënisch materiaal (AFA/012619/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012619/CVB.- Uitgave over 12
maanden van 56.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 8.000,00 EUR voor perceel 1 (verdelers),
23.000,00 EUR voor perceel 2 (schoonmaakwagentjes) en 25.000,00 EUR voor perceel 3 (vuilnisbakken
en containers) of 168.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal verlengbaar is met 12 maanden.-
Verscheidene artikels met economische codes 74451 en 74498 van de buitengewone begrotingen van
2023 en 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begroting 2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 145 van het College van 16/02/2023 overeenkomstig artikel
234 §3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2509662 (R)

Overheidsopdracht voor diensten in twee percelen met het doel de levering van een compacte elektrische
straatveegmachine, de overname van een afgeschreven straatveegmachine, het onderhouden en bedienen
van de geleverde machine gedurende 60 maanden (perceel 1), en het onderhouden en bedienen van drie
straatveegmachines van de Stad Brussel tot 30/06/2025 (perceel 2) (AFA/012834/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. AFA/012834/DDR.- Uitgave van 2.440.000,00,00 EUR 21% btw inbegrepen, waarvan
1.721.000,00 EUR voor perceel 1 en 719.000,00 EUR voor perceel 2.- Artikel 87605/74353 (575.000,00
EUR voor de aankoop van de veegmachine) van de buitengewone begroting van 2023, artikel
87605/12406 (1.865.000,00 EUR voor het uitvoeren van de diensten) van de gewone begrotingen van
2024 tot 2029 en artikel 87605/77353 (ontvangst uit de overname van de afgeschreven veegmachine) van
de buitengewone begroting van 2023 (onder voorbehoud, voor wat betreft de begrotingen van 2024 tot
2029, van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Investeringsproject nr.
ZJ05-28-2019.- Lening voor de aankoop van de veegmachine.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Openbare en groene ruimten - Centraal secretariaat EPV -  - 2511547 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2023-005.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 23-0500-056.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.051,02 EUR, btw
inbegrepen.- Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van 2023.- Investeringsproject nr.
MO05-68-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 451 van het College van 16/02/2023, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Sport - 2472982 (R)

Pro-League SA.- Overeenkomst voor de ingebruikneming van kantoren in het Houba-gebouw van
10/03/2022 tot 31/12/2022.
De overeenkomst tussen de Stad en de Pro League N.A. voor de ingebruikneming van kantoren in het
Houba-gebouw van 10/03/2022 tot 31/12/2022 aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Klimaat en stad in transitie -

2511727 (R)
Projectoproep Klimaat - Reglement 2023.
Reglement 2023 van de projectoproep Klimaat.

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

[11] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2509901 (R)
Partnerschap van het Consortium ULB - HE2B - Stad Brussel (als inrichtende macht van het HEFF) -
HELdB in het kader van de co-organisatie van de initiële lerarenopleidingen: overeenkomsten per diploma
in avondonderwijs.
Overeenkomsten per diploma in avondonderwijs betreffende de partnerschap van het Consortium ULB -
HE2B - Stad Brussel (als inrichtende macht van het HEFF) - HELdB in het kader van de co-organisatie
van de initiële lerarenopleidingen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[12] Secretaris - Strategie & Digitale transformatie -  - 2510187 (R)

Smart City projectoproep 2023 : IoT & Smart Data.- Reglement
Reglement van de projectoproep Smart City 2023: IoT & Smart Data.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -

2509829 (R)
Toelage 2022 aan de vzw "Brussels Major Events".- Totaalbedrag : 56.615,41 EUR.
Een subsidie van 13.326,20 EUR op artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, een subsidie van
13.550,00 EUR op artikel 52009/32248 van de gewone begroting 2022 en een subsidie van 29.739,21
EUR op artikel 85109/33202 van de gewone begroting 2022 toekennen aan de vzw "Brussels Major
Events", voor de werkingskosten van de vzw en voor de organisatie van de verlichtingen.

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

[14] Openbare en groene ruimten - Centraal secretariaat EPV -  - 2511495 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2023-003.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 23-0500-057, 23-0500-058 en 23-0500-059.-
Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 10.041,75 EUR btw inbegrepen.- Artikels 76605/745/53 en 87605/745/53 van de
buitengewone begroting van 2023.- Investeringsprojecten nrs. KL05-492-2009 en BM05-302-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 464 van het College van 16/02/2023, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[15] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Topografie - 2508327 (R)
Craetbosgaarde.- Overname wegenis.
Overname van de Craetbosgaarde in het gemeentelijk openbaar domein.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Topografie - 2501253 (R)

Waterranonkelstraat.- Principeakkoord over de aanleg van een nieuwe openbare doorgang op privé-
domein en de aanleg van een openbaar speelplein.
Principe van de aanleg van een nieuwe openbare doorgang op privédomein en de aanleg van een openbaar
speelplein.

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

[17] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2512231 (R)
Cultuur.- Vzw "Brufeest".- Aanvullende werkingstoelage : 25.830,00 EUR.
Toekenning van een aanvullende werkingstoelage van 25.830,00 EUR aan de vzw "Brufeest" (aanpassing
van de salarisvoorwaarden - afstemming met de Stad).- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting
2023.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2512188 (R)

Cultuur.- Vzw "Brussel-Musea-Tentoonstellingen".- Aanvullende werkingstoelage : 64.170,00 EUR.
Toekenning van een aanvullende werkingstoelage van 64.170,00 EUR aan de vzw "Brussel-Musea-
Tentoonstellingen" (aanpassing van de salarisvoorwaarden - afstemming met de Stad).- Artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2510800 (R)

Toerisme.- Vzw "Explore.Brussels".- Specifieke toelage : 6.000,00 EUR.
Toekenning van een specifieke toelage van 6.000,00 EUR aan de vzw "Explore.Brussels" voor de
organisatie van het evenement "Brussels Biennale of Eclectic Architecture (BBEA) 2023".- Artikel
56110/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2510505 (R)
Toerisme.- Vzw "Muzik4all".- Specifieke toelage : 5.000,00 EUR.
Toekenning van een specifieke toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Muzik4all" voor de organisatie
van het "Reggae Bus Festival".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2510866 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 12.000,00 EUR.
Toekenning van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 12.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt:
1) 5.000,00 EUR aan de vzw "L'Art de Divertir" voor de organisatie van het evenement "Festivita 2023";
2) 1.000,00 EURaan de vzw "Les Machins" voor de organisatie van de ceremonie "LES MACHINS -
editie 2023";
3) 6.000,00 EUR aan de vzw "Squale" voor de uitvoering van het theaterproject "Prison".-
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2023.

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

[22] Secretaris - Externe communicatie & Burgerparticipatie - Gelijkheid van kansen - 2511280 (R)
Toekenning van subsidies - 2023-1.
Toekenning van toelagen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 42.400,00 EUR
:
- HAap 1 "Le jardin de la compassion" vzw (788.833.809) : 3.000,00 EUR;
- HAap 2 "Belgian afrodescendants muntu-kemit committe" vzw (832.169.631) : 3.000,00 EUR;
- HAap 3 "Action pour le développement durable" vzw (746.593.954) : 5.000,00 EUR;
- HAap 4 "Espace culture et développement" vzw (628.538.422) : 12.000,00 EUR;
- HAap 5 "Sequenza" vzw (464.734.324) : 4.400,00 EUR;
- HAap 6 "Origine" vzw (827.891.238) : 15.000,00 EUR.-
Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2023.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Openbaar patrimonium -  - Directie administratie - 2492792 (R)

Jaarlijkse aanneming van werken van schilderwerken uit te voeren in de gemeentegebouwen van het
openbaar domein van de Stad Brussel, in de gemeentegebouwen van het privaat domein van de Stad
Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene gedurende een periode van
48 maanden (OPP/2022/123).- Principe.
Samengevoegde opdracht van werken in drie percelen via openbare procedure.- Bestek nr.
OPP/2022/123.- Uitgave van 6.509.800,00 EUR btw inbegrepen, waarvan 5.299.800,00 EUR voor perceel
1, 605.000,00 EUR voor perceel 2 en 605.000,00 EUR voor perceel 3.- Verdeling : 5.299.800,00 EUR ten
laste van de eigen begroting van de Stad, 605.000,00 EUR ten laste van de begroting van de Grondregie
en 605.000,00 EUR ten laste van de begroting van de Politiezone.- Diverse artikels van de gewone en
buitengewone begrotingen 2023, 2024, 2025, 2026 en 2027 (onder voorbehoud van inschrijving van de
nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen 2024 tot 2027 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie en leningen.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Openbaar patrimonium -  - Speciale technieken - 2506143 (R)

Aanneming tegen prijsborderel, voor een periode van drie jaar, betreffende de werken en leveringen nodig
voor de vernieuwing, de uitbreiding of de verwezenlijking van nieuwe verwarmingsinstallaties alsook
voor de onderhouds- en depannagewerken in de gebouwen behorende tot het openbaar domein van de
Stad Brussel en tot de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (OPP/2022/118) - gezamenlijke opdract.-
Principe.
Openbare procedure.- Bestek nr. OPP/2022/118 en desbetreffende aankondiging van opdracht.- Jaarlijkse
uitgave geraamd op 1.739.375,00 EUR (btw inbegrepen), hetzij 5.218.125,00 EUR (btw inbegrepen) voor
de drie jaar.- Verschillende artikels van de gewone en buitengewone begrotingen van 2023 tot 2026
(onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen 2024 tot
2026 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie en
leningen.

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

[25] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2513109 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het verwijderen van de hiv-/aidsmuurschildering aan het Sint-Pietersziekenhuis.

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