VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 8 juni 2020 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2346923 (R)
48863/OK/LC.- Politieverordening van de Burgemeester.- Covid 19.- Beperking opening van inrichtingen
tot 00u30.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester van 26/05/2020 tot beperking van de opening van inrichtingen
die in een dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen, in toepassing van
artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet bevestigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2346423
(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 6.294,56 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2346917
(R)
Heilig-Kruiskerk te Watermaal-Bosvoorde.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 346,62 EUR.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2346155 (R)
Principe om in diverse bijkomende, noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader
van de COVID-19 pandemie.- Lijst nr. 3. Toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet.
Akte nemen van de beslissing nr. 266 van het College van 28/05/2020 om in diverse bijkomende,
noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader van de COVID-19 pandemie
overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Elke uitgave zal deel uitmaken van
een afzonderlijke onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel
42, § 1er, 1°, b) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- De uitgaven zullen naargelang
de noden worden vastgelegd en betreffen, zonder volledig te zijn, de levering van stoffen, elastieken,
scharen en andere benodigdheden voor de vervaardiging van bloezen en maskers door vrijwilligers, de
levering van hygiënische producten zoals handschoenen en andere hydroalcoholische gels en diverse
verwante uitgaven en anderen.- Instemmen met de uitgaven ten belope van een bijkomend totaal bedrag
van 16.984,30 EUR incl. btw. dat ingeschreven wordt op artikel 14001/12402 "rampen / technische
benodigdheden voor rechtstreeks verbruik" van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[5]

[6]

Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2347270 (R)
Buitengewone subsidie aan de gemeenten in toepassing van de Ordonnantie d.d. 13/02/2003 met het oog
op een tussenkomst in de lasten voor de taken van gemeentelijk belang van de Brusselse ziekenhuizen.Overeenkomst 2020 tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Overeenkomst 2020 tussen de Stad en het UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann,
het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.
1) Overeenkomst tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
subsidie bestemd voor de realisatie van taken van gemeentelijk belang te weten een tussenkomst in de
opdrachten van openbare dienst van de ziekenhuizen van de Stad.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en het
UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann, het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.3) Subsidie toegekend aan de Stad ten bedrage van 6.235.000,00 EUR vast te stellen op het artikel
20/87203/46548 (gewone ontvangsten).- 4) Subsidie integraal over te maken aan het UMC van Brussel dat
belast is met de herverdeling tussen de vier openbare ziekenhuizen van de Stad.- Artikel 20/87203/43501.
----------------------------------------------------------------------Demografie - Demo III - - 2345519 (R)
Dienst Senioren van de Stad Brussel.- Stopzetting van activiteiten van de Dienst Senioren van de Stad
Brussel.- Overdracht van de taken naar de vereniging naar publiek recht Hoofdstuk XII OCMW-wet «De
Buurthuizen».
1) De overdracht van volgende missies naar de vereniging van publiek recht Hoofdstuk XII van de
OCMW-wet «De Buurthuizen» goedkeuren vanaf 01/06/2020:
- hulp en animatie voor senioren en families;
- beheer van de ontspanningspaviljoenen en van S punten.
2) Een einde stellen aan de activiteiten van de Dienst Senioren van de Stad Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[7]

[8]

[9]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2343354 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering, montage en
plaatsing, gedurende 48 maanden, van duurzaam meubilair voor verschillende scholen van de Stad Brussel
(CDA/011183/CMC).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek CDA/011183/CMC.- Uitgave van 5.664.000,00 EUR inclusief 21 % btw, waarvan 1.000.000,00
EUR voor perceel 1 (metalen meubilair (kasten en grote leraarsbureaus)), 3.620.000,00 EUR voor perceel
2 (schoolmeubilair (stoelen, tafels en kleine leraarsbureaus)), 896.000,00 EUR voor perceel 3 (houten
meubilair), 64.000,00 EUR voor perceel 4 (kussens en tapijten) en 84.000,00 EUR voor perceel 5
(multifunctionele stoelen en kapstokken).- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begrotingen van
2020 tot 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van de
begrotingen van 2021 tot 2024 door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2345180 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan
30.000,00 EUR excl. btw.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 011207, 011293 en 011369.- Totale raming van
28.329,61 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.Kennisnemen van beslissing nr. 45 van het College van 28/05/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2345393 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het exploitatieonderzoek "Serre de Bockstael" voor de cel
Duurzame Ontwikkeling van het departement Organisatie CDA/011273/BEN).- Principe en gunning.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011273/BEN.- Uitgave tot 31/12/2020 van 10.000,00 EUR inclusief
21% btw.- Artikel 10401/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 48 van het College van 28/05/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[10]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2345651 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-039.Investeringsproject MO05-65-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-279.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.165,71 EUR (incl. btw).Artikel 13605/745/52 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 53 van het College van 28/05/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[11]

[12]

[13]

[14]

Personeel - Human ressources - - 2345873 (R)
JUR - Gesubsidieerde contractuele personeelsleden.- Overeenkomst Stad - O.C.M.W. 2020.
Overeenkomst tussen de Stad en het O.C.M.W. betreffende het afstaan van 23 punten door de Stad aan het
O.C.M.W. voor het jaar 2020.
----------------------------------------------------------------------Personeel - Human ressources - - 2346388 (R)
Corona-ouderschapsverlof.
De bepalingen opgenomen in het ontwerpbesluit aannemen, met ingang van 01/05/2020.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - - - 2344652 (R)
Overeenkomst HEFF O'YES.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw O'yes, actief op het gebied van educatie en
gezondheidspromotie, om de vzw O’yes toestemming te geven om kaders voor preventiecampagnes aan
te brengen op de deuren/muren van de toiletten van de Hogeschool Fransisco Ferrer voor de verspreiding
van verscheidene bewustmakingsaffiches die specifiek gericht zijn op preventie bij studenten.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2335367 (R)
Overeenkomst met vzw "Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale - LHACA".- Terbeschikkingstelling
van lokalen in het gezondheidscentrum (PSE), Helihavenlaan 19 te 1000 Brussel.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw "Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale - LHACA",
met betrekking tot de terbeschikkingstelling van lokalen in het gezondheidscentrum (PSE), Helihavenlaan
19 te 1000 Brussel, voor de opslag van onderwijs- en computerapparatuur voor scholen in Congo.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[15]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2345113 (R)
Weghalen elektrische kast Foodtruck Parcours.- Standplaats Nieuwstraat.- Wijziging bijlage reglement.
1) Opdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016 op basis van de offerte van Sibelga voor een totaalbedrag van 693,00 EUR exclusief btw.Artikel 2020/52009/72460 van de buitengewone begroting 2020.- Kennisnemen van de beslissing nr. 144
van het College van 28/05/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.- 2)
Aanpassing in bijlage VII van het gemeentelijk reglement m.b.t. de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel die de volledige lijst opsomt van alle
standplaatsen die voorzien worden van een elektrische kast op het grondgebied van de Stad Brussel.
(Beslissing van het College te raadplegen op het Secretariaat van de Vergaderingen)
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[16]

Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2345784 (R)
Stalem vzw.- Toelage : 7.441,50 EUR.
Toekennen van een toelage van 7.441,50 EUR aan de vzw Stalem gelegen Stalingradlaan 60 te 1000
Brussel, voor het bekomen van een ballenpers Compact 3120.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[17]

[18]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2344606 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-035.Investeringsprojecten KL05-486-2009 en BM05-293-2009.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 20-0500-254 en 20-0500-255.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
3.334,91 EUR (incl. btw).- Artikels 87605/744/51 en 76605/744/51 van de buitengewone begroting van
2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 146 van het College van 28/05/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2345492 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR exclusief btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-038.Investeringsproject nr. KL05-470-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-262.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 4.287,08 EUR (incl. btw).Artikel 87605/724/60 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 149 van het College van 28/05/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[19]

[20]

[21]

[22]

Stedenbouw - Plan - Expertises - 2345777 (R)
Spanjeplein.- Bezettingsovereenkomst Stad Brussel/Federale Staat.
Aanneming van het ontwerp van overeenkomst tussen de Stad Brussel en de Belgische Staat betreffende
de bezetting door de Stad Brussel van de oppervlakte in openlucht aan de Grasmarkt 104 (46a 61ca) en het
aangrenzende pleintje dat voor het MOOF Museum gelegen is (10a 94ca), "Spanjeplein" genaamd, met
uitsluiting van de gebouwen en wat zich ondergronds bevindt.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2345032 (R)
BBP nr. 60-08 "Antwerpen - Alhambra" -Totale Opheffing.- Principebesluit.- Ontbreken van aanzienlijke
gevolgen voor het leefmilieu.- Aanvraag voor advies van de gewestelijke instellingen.- Subsidiëring.
De procedure van totale opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-08“Antwerpen-Alhambra”
aannemen.- Oordelen dat de totale opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-08 “AntwerpenAlhambra”niet van die aard is om aanzienlijke gevolgen te kunnen hebben voor het milieu.- De adviezen
van de administratie die belast is met de ruimtelijke planning (Perspective.brussels) en het Brussels
Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel) te vragen volgens artikels 44§1 et 57/1 van BWRO.- Een
subsidie te vragen bij de gewestelijke instanties in het kader van een opheffing van BBP.- Het College van
Burgemeester en Schepenen te belasten met de wettelijke formaliteiten.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2345037 (R)
Clovislaan.- Aanleg van een tijdelijke weg tussen de Grevelingenstraat en de Leuvensesteenweg.- Dossier
0602/V010/2020
Opdracht via onderhandelingsprocedure in specialiteit, voor de aanleg van een tijdelijke weg tussen de
Grevelingenstraat en de Leuvensesteenweg in toepassing van het artikel 42 §1, 1° d) van de wet van
17/06/2016.- Bedrag geraamd op 92.607,38 EUR.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting
van 2020.- Project nr. AP06-15-2019.- Lening : artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
177 van het College van 28/05/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2344908 (R)
Park Jan Jacobsplein te 1000 Brussel.- Overheidsopdracht van werken voor een restauratie met duurzame
behandeling tegen corrosie en het schilderen van het bestaande hek in smeedijzer met de ingewerkte
verlichtingspalen en het naar model bijmaken van de ontbrekende poortjes achter het monument
Schoolschip om het park te kunnen afsluiten indien nodig.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 20/3929 en desbetreffende aankondiging van opdracht.Uitgave geraamd op 725.000,00 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.Geraamde uitgave afgerond op 1.500,00 EUR alle belastingen inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse
verlener "Veiligheid en gezondheid".- Uitgave geraamd op 5.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
76666/72160 van de buitengewone begroting 2020.- Project nr. GCB06-44-2015 : 500.000,00 EUR en
verschuiving van 231.500,00 EUR van het project nr. CC06-306-2009 naar het project nr. GCB06-442015.- Globale uitgave geraamd op 731.500,00 EUR btw en alle belastingen inbegrepen.- Subsidie van
80% en lening.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
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[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2341778 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de fase 2 van de vervanging van het dak van de
opslagplaats gelegen Mellerystraat 48 te 1020 Brussel.- Principe - Dossier TV/2020/92/IO.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek/cahier spécial des charges TV/2020/92/IO.- Uitgave van
160.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikels 13615/723/60 (voor een bedrag van 140.000,00 EUR btw
inclusief) en 87605/723/60 (voor een bedrag van 20.000,00 EUR btw inclusief) van de buitengewone
begroting 2020.- Investeringsprojecten DH15-1-2019 (voor een bedrag van 140.000,00 EUR) en KL0526-2014 (voor een bedrag van 20.000,00 EUR).- Lening.- Vastleggingen 20-22719 ; 20-22720 Werf/Goed 179382 - Onderhoud 171426.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345538 (R)
Cultuur en Toerisme.- Vzw Terra Brasil.- Specifieke toelagen : 7.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 7.000,00 EUR aan de vzw Terra Brasil
voor de organisatie van "Percusounds Festival" verdeeld als volgt:
1) 2.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 5.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345514 (R)
Cultuur en Toerisme.- Vzw "Angel Ciné".- Specifieke toelagen : 2.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 2.000,00 EUR aan vzw "Angel Ciné" voor
de organisatie van "Aflam du Sud Festival 2020" verdeeld als volgt :
1) 1.000,00 EUR op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 1.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2346571 (R)
Toerisme.- Werkingstoelage.- Vzw Brussels by Water : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw Brussels by Water.Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2346473 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Bachverein de Belgique" : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw "Bachverein de Belgique" voor het evenement
"Festival d'Orgue du Grand Béguinage".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345500 (R)
Cultuur en Toerisme.- Vzw "Alma del Sur".- Specifieke toelagen : 8.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR aan de vzw "Alma del Sur"
voor de organisatie van het evenement “Brussels Tango Festival 2020” verdeeld als volgt :
1) 4.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 4.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2343796 (R)
Cultuur en Toerisme.- Werkingstoelagen aan de vzw "Association belge des Athées".- Totaal bedrag :
2.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw "Association
Belge des Athées" verdeeld als volgt :
- 1.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020;
- 1.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345574 (R)
Toerisme.- Werkingstoelage.- Vzw "BXLBeerFest" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "BXLBeerFest".- Artikel
56110/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345988 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw Le Pont des Arts : 4.600,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 4.600,00 EUR aan de vzw "Le Pont des Arts"
voor het project "Tagad'Art Soin Soin".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2346529 (R)
Cultuur en Toerisme.- Vzw Artonov.- Specifieke toelagen : 9.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 9.000,00 EUR aan de vzw Artonov voor de
organisatie van het evenement "Festival interdisciplinaire Artonov 2020" verdeeld als volgt :
1) 3.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 6.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345682 (R)
Toerisme.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 19.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 19.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt:
- op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020 :
1) 15.000,00 EUR aan de vzw Comedy Club voor het evenement "Rire Ensemble Festival" 2020;
2) 1.500,00 EUR aan de vzw «De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek» voor “Balade
gourmande de NOH”.
- op het artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2020 :
3) 2.500,00 EUR aan de bvba Miller's Ticket voor het project "Brussels Beer Bus".
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2343987 (R)
Culture et Toerisme.- Specifieke toelagen. - Vzw Amadeus & Co : 8.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR aan de vzw Amadeus & Co
voor de organisatie van het evenement "Festival Midsummer Mozartiade 2020" verdeeld als volgt :
- 4.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020;
- 4.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345407 (R)
Cultuur.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 2.500,00 EUR
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 2.500,00 EUR aan de volgende verenigingen
verdeeld als volgt:
1) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Comité des Habitants du Quartier Luther";
2) 2.000,00 EUR aan de vzw "Chapelle des Minimes".
Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[36]

[37]

[38]

[39]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345370 (R)
Cultuur en Toerisme.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 62.285,00
EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 62.285,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt:
- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020 :
1) 2.000,00 EUR aan de vzw" L'Art de Divertir" voor "Festivita 2020" ;
2) 1.060,00 EUR aan de vzw "La Maison de la Littérature de Jeunesse Le Wolf" voor "CuricoCity 2020";
3) 3.000,00 EUR aan de vzw Ludiris voor "Brussels Game Festival";
4) 2.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie" voor
de kosten van "Marché Floral 2020";
5) 1.000,00 EUR aan de vzw "Comité international de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra" voor
een werkingstoelage;
6) 2.000,00 EUR aan de vzw "Muziekpublique" voor het festival "Hide & Seek" ;
7) 3.000,00 EUR aan de vzw "Halolalune Production" voor "la semaine du Son 2020";
8) 1.500,00 EUR aan de vzw Opus 3 als werkingstoelage ;
9) 1.725,00 EUR aan de vzw Organum Novum als werkingstoelage;
10) 4.000,00 EUR aan de vzw "Théâtre Les Cœurs de Bois" voor "Goûter des Cœurs de Bois CurioCity";
11) 5.000,00 EUR aan de vzw "Zoart" voor activiteiten ondersteuning;
12) 2.500,00 EUR aan de vzw "Artdynamik" voor "Art Truc Troc & Design 2020";
- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020 :
13) 7.500,00 EUR aan de vzw "Born 2 Be Cheap" voor het festival "Courts Mais Trash 2020"
14) 5.000,00 EUR aan de vzw "Riches-Claires" voor de organisatie van theatersessies "des publics
fragilisés" ;
15) 15.000,00 EUR aan de vzw "Les Dimanches du Conte" voor "Dimanche du Conte";
16) 3.000,00 EUR aan de vzw "Travers Emotion" als werkingstoelage;
- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020 :
17) 3.000,00 EUR aan de vzw Ludiris voor "Brussels Game Festival".
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2345522 (R)
Cultuur en Toerisme.- Vzw Divers-City.- Specifieke toelagen : 7.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 7.000,00 EUR aan de vzw Divers-City voor
de organisatie van "Diwan Awards 2020" verdeeld als volgt:
1) 2.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 5.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2346576 (R)
Cultuur.- Werkingstoelage.- Feitelijke vereniging "Atomium-Louise" : 500,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Atomium-Louise".Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2346544 (R)
Cultuur.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 18.845,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 18.845,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt:
1) 10.345,00 EUR aan de vzw "Picol", Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken" voor de uitvoering
van het project "Ouvrez votre fenêtre";
2) 5.000,00 EUR aan de vzw "La Belle Hip Hop" voor de organisatie van het evenement "La Belle Hip
Hop 2020";
3) 2.500,00 EUR aan de vzw "Centre d'œuvre de mérode de la Paroisse des Minimes" voor haar werking;
4) 1.000,00 EUR aan de vzw "Best of Violin" voor haar werking.
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2342878 (R)
Ondertekening van de "Rabat-verklaring" van het netwerk "Safe Cities and Safe Public Spaces for Women
and Girls", opgesteld door UN Women op het 5e Global Forum van het netwerk.
De "Rabat-verklaring" die opgesteld werd door UN Women op het 5e Global Forum van het netwerk
"Safe Citie and Safe Public Space for Women and Girls" gehouden in februari 2020 in Rabat, Marokko,
ondertekenen.- Ter herinnering: Stad Brussel is in 2015 toegetreden tot het netwerk.- UN Women geeft
steden die niet op het Forum vertegenwoordigd waren, de kans om zich actief in te zetten voor het veilig
maken van steden en openbare ruimten voor en met vrouwen en meisjes, wetende dat de stad Brussel al
rekening heeft gehouden met vele voorstellen voor acties van de verklaring.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2287707 (R)
Restauratie van de gebouwen gelegen Grote Markt 13-14 te 1000 Brussel.- Goedkeuring van het nieuwe
voorontwerp en van het bijvoegsel 1 aan het ontract.
Goedkeuring van het bijvoegsel 1 aan het contract waarin de wijzigingen aan de architecturale opdracht
zijn opgenomen alsook de nieuwe studies voor stabiliteit en bijzondere technieken.- Goedkeuring van de
raming van de erelonen die, btw inclusief, bedraagt : 498.411,75 EUR voor architectuur, 92.190,38 EUR
voor de bijzondere technieken, 64.565,60 EUR voor de stabiliteit en 126.131,14 EUR voor de
verzekering/controle, hetzij een totaalbedrag van 781.298,87 EUR.- Artikel 240-01 van de patrimoniale
begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2345581 (R)
Zuidpaleis - metrostation "Toots Thielemans" - verkoop aan MIVB.
Akte nemen van de voorgaanden opgesomd in het ontwerpsbesluit.- De verkoop goedkeuren van een
totale oppervlakte van 413m² gelegen in het Zuidpaleis, op de hoek van de Stalingradlaan en de
Fonteinstraat voor de bouw van de in- en uitgang van het toekomstige metrostation "Toots Thielemans"
zoals opgenomen in het onteigeningsplan 3006/73 voor een totale prijs van 699.745,90 EUR, oftewel
1.694,30 EUR/m².- Toewijzing : ontvangsten : naar artikel 221-41 (verkoop van gebouwen) van de
erfgoedbegroting van de Grondregie 2020.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2342159 (R)
Strijd tegen de verlaten goederen.- Principe van verwerving van het pand gelegen Zuidstraat 167.Goedkeuring van het betreffende project.- Uitgaven.- Subsidieaanvraag in het kader van de uitvoering van
de acties en programma's van het Stadsbeleid.
Principe van de verwerving in volle eigendom van het onroerend goed gelegen Zuidstraat 167,
gekadastreerd onder Brussel, 9de afdeling, sectie K, perceel nr. 65 N 13.- Uitgave van 528.585,00 EUR.Artikel 93006/71260 van de buitengewone begroting 2020 - Lening.- De cel Expertise van het
departement Stedenbouw belasten met het uitvoeren van de nodige onderzoeken en procedures.- Project
van de Grondregie van de Stad Brussel voor de bouw op dit terrein van een woning gelijkgesteld met
sociale woningen.- Subsidieaanvraag in te dienen bij het Gewest voor de aankoop in het kader van de
strijd tegen leegstand.- Het College van Burgemeester en schepenen belasten met het vervullen van de
wettelijke formaliteiten.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2342455 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de monitoring van de Villerstoren, Villersstraat 29 te
1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2020/068.- Werf 179547.- Onderhoud 179548 - afwijking van
investeringsproject CC06-336-2009.
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 5.687,00 EUR
btw inclusief.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening : artikel
77366/96151.- Kennis nemen van de beslissing nr. 258 van het College van 28/05/2020, in toepassing van
artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2342039 (R)
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de herinrichting van de zolders, "Ecole maternelle Reine
Astrid", De Wandstraat 22 te 1020 Brussel.- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.- Principe - Dossier nr. OPP/2020/055.- Investeringsproject FH08-34-2019.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/055.- Uitgave van 124.995,84 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 72108/72360 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject
nr. FH08-34-2019.- Lening : artikel 72108/96151.- Kennis nemen van de beslissing nr. 257 van het
College van 28/05/2020, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[46]

[47]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2347079 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het onderhoud van de Villerstoren en de walmuur.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2347087 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de werking van de fonteinen van de Stad.
-----------------------------------------------------------------------
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