
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 25 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 - Juridische dienst - 2381964 (R)

49239/A.- Bewakingscamera's.- Middelbare School Emile Jacqmain.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op de gebouwen van de middelbare school Emile Jacqmain (in het Leopoldpark te
1000 Brussel).

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2381549 (R)

JD/49364/IB.- Overeenkomst Ethias Connect.
Gebruiksovereenkomst van Ethias Connect door de betreffende agenten van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2382061

(R)
Onze-Lieve-Vrouw der Rijke Klarenkerk.- Rekening 2019.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2019.- Batig saldo : 28.515,26 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2382149

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2021 van de Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2382090

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 210.194,66 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2384706 (R)

De Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15/12/2016 tot toekenning van een bijzondere
subsidie van 912.015,00 EUR aan de negentien gemeenten van  het Brussels Gewest in het kader van het
verlenen van bijstand aan migranten, daklozen, de zogenaamde "Roma» en woonwagenbewoners.-
Regularisatie saldo 2016.
De doorstorting toelaten van het saldo van de subsidie 2016 voor een bedrag van 14.879,34 EUR ten
voordele van het OCMW.- Artikel 83103/43501 voor de uitgave op de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2384065 (R)
Samenstelling van de kasvoorraden 2021.
Goedkeuren van de kasvoorraden 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2384619 (R)

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10/12/2020 tot toekenning aan de Stad Brussel en
aan de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en Sint Gillis, van een subsidie met het oog op het
financieren voor het dienstjaar 2020, van de herwaardering van het openbaar ambt, in het bijzonder het
personeel van de openbare ziekenhuizen waarvan zij het tekort ten laste nemen.
Doorstorting van de subsidie van 6.269.540,95 EUR volgens de hieronder vermelde verdeling aan de
ziekenhuizen van de Stad :
- 954.882,02 EUR ten gunste van het Jules Bordet Instituut;
- 2.246.197,53 EUR ten gunste van UZC Brugmann;
- 80.142,46 EUR ten gunste van UZC Brussel;
- 640.014,12 EUR ten gunste van het UKZKF;
- 2.348.304,81 EUR ten gunste van het UZC Sint-Pieter.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2384396 (R)

Ordonnantie van 19/07/2007 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter betrekking
van de gemeenten in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.-
Overeenkomst 2016-2018.- Aanhangsel.- Verlenging tot 31/12/2021.
Aanhangsel aan het contract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad in toepassing van
artikel 6 van de Ordonnantie van 19/07/2007 van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
ter betrekking van de gemeenten in de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, dat de rechten en verplichtingen van de partijen verlengt tot 31/12/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2384109 (R)

OPP/2020/208.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de juridisch-administratieve
bijstandsopdracht in het kader van de scenografie van het Biermuseum.
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 35.090,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening : artikel
13766/96151.- Investeringsproject MO66-10-2019.- Werf 172081.- Kennis nemen van de beslissing nr. 74
van het College van 14/01/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[11] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2380095 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het preventief en curatief onderhoud, gedurende 12
maanden, van de automatisch inzinkbare paaltjes van 20 sites op het grondgebied van de Stad
(CDA/011676/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1er, 1°, d),
iii), van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011676/MGG.- Uitgave
van 150.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 42105/14060  van de gewone begrotingen van 2021 en
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de goedkeuring en de aanneming
van deze begrotingen door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van
de beslissing nr. 83 van het College van 14/01/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2376553 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering en de verbinding, tot
30/09/2021, van elektrisch huishoudapparatuur voor beroepsgebruik (CDA/011628/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011628/DCH.- Uitgave van 150.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone
begroting van 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming en de
goedkeuring van deze begroting door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 81 van het College van 14/01/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2382987 (R)
Subsidies Innoviris - Brusseau BIS.- Overeenkomst.
Overeenkomst over de toekenning van de subsidie voor het Brusseau Bis-project in het kader van het
Innoviris Experimental Platform programma.

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

[14] Personeel - Human ressources -  - 2382566 (R)
Vzw SOBRU.- Subsidie : 70.091,08 EUR
Een subsidie van 70.091,08 EUR toekennen aan de vzw SOBRU in het kader van het Sinterklaasfeest
voor de kinderen van de personeelsleden van de Stad Brussel.- Artikel 13102/332-02 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Personeel - Human ressources -  - 2379483 (R)

Arbeidsongevallen en beroepsziekten.- Samenwerkingsakkoord tussen Fedris en de Stad Brussel.
Elektronische uitwisseling van gegevens tussen de instellingen van sociale zekerheid op het niveau van de
EER en van Zwitserland.- Samenwerkingsakkoord tussen Fedris en de Stad Brussel.

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

[16] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2382033 (R)
Bruikleningovereenkomst van tenten.- Vzw Antiekmarkt van de Zavel.
De leenovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Antiekmarkt van de Zavel aannemen, die tot doel
heeft de leningsmodaliteiten en de voorwaarden voor het gebruik van de in bijlage opgesomde goederen
door de uitlener ten gunste van de gebruiker te bepalen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi

[17] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2383848 (R)
Mensenrechten.- Brussel - "Ville Lumière".- Aannemen van twee personen in gevaar : Raif BADAWI en
Loujain AL-HATLOUL.
De Stad Brussel engageert zich om twee nieuwe personen in gevaar te ondersteunen : Raif BADAWI en
Loujain AL-HATLOUL in het kader van de motie die op 23/11/2015 is goedgekeurd en waarin de
deelname van de Stad Brussel aan het netwerk "Ville Lumière" van Amnesty International wordt
bevestigd.

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

[18] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2383239 (R)
Opdracht gebaseerd op de raamovereenkomst voor de publieke ruimte van de kanaalzone in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.- Latere opdracht TV/2020/88/EV : opdracht voor diensten met als voorwerp de
verwezenlijking van een ontwerpstudie in het kader van de renovatie van het Kluispark gelegen te Neder-
over-Heembeek.
Beroep op de raamovereenkomst voor de publieke ruimte van de kanaalzone in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en op de opdrachtencentrale van het Brussels Planningsbureau (BPB -
perspective.brussels) voor de latere opdracht TV/2020/88/EV met als voorwerp de verwezenlijking van
een ontwerpstudie voor de renovatie van het Kluispark.- Bestek TV/2020/88/EV.- Totale uitgave van
220.619,30 EUR, incl. btw.- Artikels 76605/747/60 en 42105/747/60 van de buitengewone begroting van
2020.- Investeringsprojecten nrs. ZJ05-51-2019, AEK05-36-2015, ZJ05-49-2019, ZJ05-50-2019 en
BD05-10-2019.- Toelage (max. 40.000,00 EUR) en lening (saldo).

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

[19] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2381323 (R)
OO/AB/YB.- Kaderovereenkomst Brussel Onthaal vzw - OKAN.
Kaderovereenkomst van Brussel Onthaal vzw voor het gebruik van sociaal tolken ten aanzien van de
OKAN van het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2381558 (R)
20 PLAN TOPO.- Benoeming Openbare Wegen.- Vierpondendoorgang.
De naam «Vierpondendoorgang - Passage des Quatre Livres» toekennen aan de openbare doorgang op
private grond die, via de binnenterreinen van huizenblokken van het perceel Afd.8, Sectie N, nr. 1887A,
de Naamsestraat en de Kernstraat verbindt.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Stedenbouw - Plan - Planning - 2383494 (R)

Aarlenstraat 104.- Overheidsopdracht van diensten/werken met betrekking tot de uitvoering en de
plaatsing van een affichagesysteem op de gevel van het gebouw gelegen Aarlenstraat 104.- Bijkomende
uitgave
Bijkomende uitgave van 840,00 EUR excl. btw, d.w.z. 1.016,40 EUR incl. btw.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 297 van het College van 14/01/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Stedenbouw - Plan - Planning - 2381561 (R)

Specifieke Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening (SGemSV) voor het 'Erfgoed' van de Stad
Brussel.- Uitwerkingsprincipe.- Ontbreken van aanzienlijke milieueffecten (Bijlage D).- Aanvraag voor
advies van de gewestelijke instellingen.- Subsidiëring.
1) Het uitwerkingsprincipe van een SGemSV 'Erfgoed' aannemen voor het volledige grondgebied van de
Stad Brussel.- 2) Oordelen dat de SGemSV 'Erfgoed' geacht wordt geen significante effecten te hebben op
het milieu (Bijlage D) overeenkomstig de toepassing van de artikelen 44 en 92 van het BWRO.- 3) De
adviezen van de gewestelijke instellingen inwinnen overeenkomstig de toepassing van de artikelen 44 en
92 van het BWRO.- 4) Een beroep doen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de
kwestie inzake subsidiëring voor de uitwerking van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.-  5)
Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

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

[23] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2380114 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bockstael : Operaties 1.1 & 1.2.- Aanleg van een Pocket Park en van een
ecologisch verbindingspark, geschikt voor sport en recreatie, evenals hun respectievelijke toegangen.-
Onvoorziene Sibelga werken.- (Réf. 20201208).
Opdracht voor aanneming van werken van beperkte waarde via aanvaarde factuur voor de uitvoering van
de nodige onvoorziene werken door de concessionaris Sibelga, ten gevolge van de inrichtingswerken van
de pocket parken in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael.- Uitgave t.b.v. 23.466,00 EUR
(excl. btw). Kennisnemen van de beslissing nr. 332 van het College van 14/01/2021, in toepassing van
artikel 234 §§ 1 et 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2376582 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel : Verwezenlijking van het fresco "Yasmina".- Overeenkomst tussen de
Stad Brussel, de auteur en de uitgever (CAR/20/205).- Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de
eigenaar van het gebouw (CAR/20/206).- (Ref. 20210105).
1) Overeenkomst CAR/20/205 tussen de Stad Brussel, dhr. Wauter MANNAERT en de vennootschap
Dargaud-Lombard, betreffende de toestemming om het kunstwerk van Wauter MANNAERT te gebruiken
voor de creatie, in het kader van het Stripparcours van de Stad Brussel, van het fresco "Yasmina" op de
zijmuren van het gebouw gelegen Verdunstraat 560 te 1130 Brussel, waarin ook de vergoeding van de
kunstenaar van 2.500,00 EUR (exclusief btw) wordt vastgesteld.- 2) Overeenkomst CAR/20/206 tussen de
Stad Brussel en dhr. Migirdic EKMEKCIYAN, eigenaar van het gebouw gelegen aan de Verdunstraat 560
te 1130 Brussel, waarvan de twee zijmuren worden gebruikt voor de creatie van het fresco "Yasmina" in
het kader van het Stripparcours van de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2382417 (R)

Duurzaam Wijkcontract Bockstael : Operaties 1.1 & 1.2 «L28A Park & Tielemans Pocket Park».-
Bijzonder lastenboek nr. CAR/17/PN/145.- Extra uitgave na afrekening der onvoorziene werken.- (Ref
20201209).
Opdracht voor aanneming van werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking,
toegewezen aan de firma Openair bvba voor de inrichting van het pocket park «Tielemans» in het kader
van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael.- Extra uitgave t.b.v. 56.367,35 EUR (btw inbegrepen) na
afrekening der onvoorziene werken.- Kennisnemen van de beslissing nr. 333 van het College van
14/01/2021, in toepassing van artikel 234 §§ 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2382419 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bockstael : Operatie 3.8 - «Pocket Park L50 (4)».- Aanleg van het pocket park
«De Halte».- Bijzonder lastenboek nr. CAR/18/PNP/173.- Extra uitgave na afrekening der onvoorziene
werken.- (Ref 20201210).
Opdracht voor aanneming van werken via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking, toegewezen aan de firma E.T.H. bvba voor de inrichting van het pocket park «De Halte»
in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael.- Extra uitgave t.b.v. 75.794,78 EUR (btw
inbegrepen) na afrekening der onvoorziene werken.- Kennisnemen van de beslissing nr. 334 van het
College van 14/01/2021, in toepassing van artikel 234 §§ 1 en 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[27] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2383213 (R)
Oud Gemeentehuis van Laken - verlenging van de concessieovereenkomst door de Policiezone.
Verlenging van de concessieovereenkomst betreffende de inbezitneming door de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene van een oppervlakte van 1.528 m² in het Oud Gemeentehuis van Laken gelegen te
1020 Brussel, Emile Bockstaellaan 244, voor een nieuwe periode van 9 jaar met ingang van 01/01/2021
onder dezelfde voorwaarden.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2384981 (R)

OPP/2019/188.- Herkapitalisatie van de openbare vastgoedmaatschappijen in het kader van het ambitieuze
plan voor energetische verbetering van de sociale woningen.- Lakense Haard.- 2e schijf.
Intekenen op 130.877 nieuwe aandelen van de cvba Lakense Haard, Dikke Beuklaan 5A te 1020 Brussel,
voor een uitgave van 1.500.000,00 EUR.- Artikel 13766/81251 van de buitengewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2380276 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg van een kunstgrasmat voor het voetbalveld
nr. 1 van het sportcentrum Korte Groenweg.-  Bijkomende uitgave bij de gunning.- Dossier nr.
OPP/2020/109.
Openbare procedure.- Bijkomende uitgave van 16.050,09 EUR btw inbegrepen die het bedrag van de
opdracht brengt op 351.422,17 EUR btw inbegrepen.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2378467 (R)

OPP/2019/068.- Bouw van frietkramen op het grondgebied van de Stad Brussel.- Aansluiting riolering en
water.- Dossier OPP/2020/204.- Aansluiting gas en elektriciteit.- Dossier OPP/2020/203.
Aansluiting aan de riolering en water door Vivaqua voor een bedgrag van 13.500,00 EUR btwi.-
Aansluiting gas en elektriciteit door Sibelga voor een bedrag van 4.750,00 EUR btwi.- Artikel
52009/72260 van de buitengewone begroting van 2020.- Project ML09-13-2018.- Lening : artikel
52009/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 502 van het College van 14/01/2021, in toepassing van
artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2372817 (R)

Dossier nr. OPP/2020/153.- Overheidsopdracht met als voorwerp de opdracht van advies en technische
bijstand aan de eigenaar in het kader van de studie en de opvolging van de uitvoering van de werf van de
speelplaats van "Ecole Fondamentale de Tivoli", Claessensstraat 59 te 1020 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 35.816,00 EUR
btw inclusief.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 184582.-
Investeringsproject nr. FH08-125-2017 met transfert van project nr. FH08-158-2018.- Lening : artikel
72208/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 501 van het College van 14/01/2021, in toepassing van
artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2384473 (R)

Dossier nr. OPP/2021/010.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de technische bijstand
voor het contract voor de renovatiewerken van de atletiekbaan van het Koning Boudewijnstadion en zijn
omgeving.
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 8.550,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76410/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf 188995.-
Investeringsproject BM10-257-2009.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennis nemen van de beslissing nr.
509 van het College van 14/01/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[33] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2384298 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de mobiliteit in de Zennestraat.

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

- 2384294 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de infrastructuur van het Sportcentrum Korte Groenweg te Neder-over-Heembeek.

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