
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 22 februari 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 - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2389821 (R)
Politieraad.- Ontslag.- Vervanging.- Toepassing van artikel 19 alinea 1 van de Wet van 07/12/1998 op de
geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus (WGP).
1) Akte nemen van het ontslag van mevr. Céline VIVIER, verkozen tot plaatsvervangend lid van de
Politieraad door de Gemeenteraad in zitting van 13/12/2018 en geïnstalleerd in de Politieraad op
22/09/2020 en van de briefwisseling van de 2e opvolger waarbij deze ook ontslag neemt en dus verzaakt
aan zijn aanstelling als effectief lid ter vervanging van het onstlagnemend lid.- 2) Vaststellen dat een
nieuwe voordracht neergelegd werd die beantwoordt aan het voorschrift van artikel 19 alinea 1 WGP
"Wanneer een effectief lid voor het verstrijken van zijn mandaat ophoudt deel uit te maken van de
Politieraad en hij geen opvolger of opvolgers heeft, kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden
die de voordracht van het te vervangen lid hadden ondertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en
één of meer kandidaat-opvolgers voordragen. In dit geval worden deze kandidaten verkozen verklaard, de
kandidaat-opvolgers in orde van  hun voordracht."- 3) In toepassing van artikel 19 alinea 1 van de WGP
voornoemd mevr. Clémentine BUGGENHOUT verkozen verklaren als effectief lid van de Politieraad met
als opvolgers, in volgorde van voordracht : 1) mevr. Céline VIVIER en 2) dhr. David WEYTSMAN.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2383836 (R)

Overeenkomst Stad / Gewest.- Subsidie in het kader van de verlenging van het Lokaal preventie- en
buurtplan voor het begrotingsjaar 2020.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende een subsidie van
3.934.143,00 EUR in het kader van de verlenging van het Lokaal preventie- en buurtplan voor het
begrotingsjaar 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2320775 (R)

GAS.- Protocolakkoorden.- Gemengde inbreuken.
De protocolakkoorden tussen de Stad en de Procureur des Konings met betrekking tot de
gemengdeinbreuken aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2387825

(R)
Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 349.128,84 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2389322
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 58.956,05 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2387232

(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Protestantse kerk van het
Museum, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2388063 (R)

Toelage van het Gewest betreffende de tussenkomst in de werkingskosten, met name de bewakings- en
veiligheidskosten van de gebouwen (Blue Star en het Centrum gelegen Leuvensesteenweg 658 te 1030
Schaarbeek) waarin migranten ondergebracht zijn.- Uitbreiding van de verblijfplaatsen via aanhangsel aan
de overeenkomst.
Aanhangsel aan de conventie tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel betreffende
het bedrag van 1.098.036,00 EUR toegekend aan de Stad conform het Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 27/08/2020.- De toelage betreft de tussenkomst in de werkingskosten, met
name de bewakings- en veiligheidskosten van de gebouwen (Blue Star en het Centrum gelegen
Leuvensesteenweg 658 te 1030 Schaarbeek) voor het begrotingsjaar 2020.- Artikel 5 voegt
verblijfplaatsen toe.

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

[8] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2387463 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de aanduiding van een dienstverlener met als opdracht het
onderzoeken, gedurende 30 maanden, van de mogelijkheid tot het bekomen van vrijstellingen inzake
bedrijfsvoorheffing waarop de Stad Brussel aanspraak zou kunnen maken voor zijn werknemers en de
eventuele toepassing van deze vrijstellingen in de hypothese dat het onderzoek gunstig zou zijn
(CDA/011775/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011775/DDR.- Uitgave van 90.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13102/12201 van de gewone begrotingen van 2021 tot 2023 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van deze begrotingen door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 79 van het College van 11/02/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2384925 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het onderhoud, tot 31/12/2021,
van de groene ruimten van de Stad Brussel (CDA/011747/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011747/MGG.- Uitgave over 10
maanden van 80.000,00 EUR inclusief 21% btw of 128.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal
verlengbaar is met 3 maanden.- Artikelen 70008/12506, 76110/12406 en 77010/12406 van de gewone
begrotingen van 2021 en 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 66 van het College van 04/02/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2386072 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel het onderhoud en herstelling, gedurende 36 maanden, van
de turntoestellen van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/011754/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011754/BEN.- Uitgave over 36
maanden van 75.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 40.000,00 EUR voor het onderhoud, 20.000,00
EUR voor de wisselstukken en 15.000,00 EUR voor de herstellingen.- Artikel 70008/12406 van de
gewone begrotingen van 2021 tot en met 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 70 van het College van 04/02/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2384665 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van
chemische producten en klein laboratoriummateriaal (CDA/011757/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011757/LDR.- Uitgave van
100.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone
begrotingen van 2021 tot 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming en de goedkeuring van deze begrotingen door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende
overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 57 van het College van 28/01/2021 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2385027 (R)

Projectoproep "Initiatieven voor Duurzaamheid" 2021.- Reglement.
Het reglement 2021 van de projectoproep "initiatieven voor duurzaamheid" aannemen.

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

[13] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2385800 (R)
Project FRHE 'HÉLangue'.
Het consortiumakkoord, het ingevulde sollicitatieformulier, de samenwerkingsoverenkomst en de
budgettaire overeenkomst in het kader van het project FRHE 'HÉLangue', aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2386967 (R)

Overeenkomst voor terbeschikkingstelling van lokalen voor de jury van de opleiding "schilderen" van de
"Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles-Ecole supérieure des Arts".
Overeenkomst tussen de Stad Brussel als inrichtende macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles-Ecole supérieure des arts" en De Markten voor terbeschikkingstelling van lokalen (voor de jury
van de opleiding "schilderen") .

-----------------------------------------------------------------------
[15] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2389214 (R)

Terbeschikkingstelling van informaticamateriaal voor de leerlingen van de Stad Brussel.- Type-
overeenkomst.
Overeenkomst waarin de verplichtingen en algemene voorwaarden betreffende de terbeschikkingstelling
van het informaticamateriaal aan de leerlingen van de Stad Brussel gedefinieerd worden.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2387985 (R)

Studiereglement van de “Haute Ecole Francisco Ferrer” van de Stad Brussel.- Bijlage.- Pandemie.
Bijlage aan het Studiereglement van de “Haute Ecole Francisco Ferrer” van de Stad Brussel betreffende de
specifieke regels over de onderwijsorganisatie gedurende de pandemie.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2384930 (R)
Impulsfonds voor het migrantenbeleid (FIPI) 2021.- Definitieve verdeling en toekenning van de toelagen
voor een totaal bedrag van 148.736,00 EUR onder de verschillende verenigingen.
Aannemen, onder voorbehoud van de aanvaarding van het programma FIPI 2021 van de Stad door de
Franse Gemeenschapscommissie en de goedkeuring van de begroting 2021 door de toezichthoudende
overheid van :
- de definitieve verdeling en toekenning van de toelagen voor een totaal bedrag van 148.736,00 EUR als
volgt :
1)4.000,00 EUR - vzw "Centre Culturel Bruxelles Nord - Maison de la Création";
2)3.500,00 EUR - vzw "BAPA BXL";
3)18.800,00 EUR - vzw "Bruxelles Laïque";
4)3.500,00 EUR - vzw "Caria";
5)8.700,00 EUR - vzw "Centre Culturel Bruegel";
6)15.000,00 EUR - vzw "Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la
jeunesse";
7)12.500,00 EUR - vzw "Double Sens";
8)4.736,00 EUR - vzw "Ecole de Devoirs de Neder-over-Heembeek";
9)12.000,00 EUR - vzw "Entraide Bruxelles";
10)7.800,00 EUR - vzw "Entr'aide des Marolles";
11)5.000,00 EUR - vzw "Espace Cultures et Développement, en abrégé ECD";
12)4.000,00 EUR - vzw "Formosa";
13)19.000,00 EUR - vzw "Interpôle";
14)4.000,00 EUR - vzw "Laeken Découverte - Op ontdekking in Laken;
15)4.000,00 EUR - vzw "Espace Populaire d'Education et d'Expression en abrégé E.P.E.E.";
16)3.200,00 EUR - vzw "Prévention Jeunes Bruxelles";
17)9.000,00 EUR - vzw "Progrès";
18)10.000,00 EUR - vzw "Sports et Culture (Institut des Arts et Métiers)".
- de uitvoering van de projecten door de begunstigde verenigingen volgens de voorwaarden vermeld in de
type-overeenkomsten.

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

[18] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Parkeerautomaten - 2384114 (R)
Cel Parkeren.- Tolerantieakkoorden inzake de erkenning van de bewonerskaarten tussen de Stad Brussel
en de gemeente Jette.
Aannemen van het tolerantieakkoord met betrekking tot de erkenning van de bewonerskaarten voor de
bewoners van de aangrenzende straten met de gemeente Jette (masen Florair en De Heyn) en de Stad
Brussel.

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

Parkeerautomaten - 2384059 (R)
Cel Parkeren.- Tolerantieakkoorden inzake de erkenning van de bewonerskaarten tussen de Stad Brussel
en de gemeente Sint-Joost-ten-Node.
Aannemen van het tolerantieakkoord met betrekking tot de erkenning van de bewonerskaarten voor de
bewoners van de aangrenzende straten met de gemeente Sint-Joost-ten-Node en de Stad Brussel.

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

[20] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2385655 (R)
Wijziging van de samenstelling van de Adviesraad van Economische Zaken, Handel en Ondernemingen.
Nieuwe samenstelling van de Adviesraad van Economische Zaken, Handel en Ondernemingen.- Wijziging
van de samenstelling vastgesteld op 23/09/2019.

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

Handel - 2388465 (R)
Wijziging van het reglement van open lucht markten.
De wijziging van het reglement van open lucht markten en de bijlagen aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[22] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2384349 (R)

Subsidiereglement.- Internationale Solidariteit.- Wijzigingen.
Nieuw subsidiereglement voor 2021 dat de criteria bepaalt met betrekking tot de ontvankelijkheid van de
projecten, de financiering en de evaluatie.- Formulieren voor het indienen van een subsidieaanvraag en
een te gebruiken model voor het budget.

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

[23] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2385348 (R)
Jaarlijkse subsidie ten voordele van de vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark".- Principe.
In afwachting van de goedkeuring van de begroting 2021 door de toezichthoudende overheid,
voorschotten van een eerste schijf van 85% op de subsidie van 2021 toekennen aan de vzw "Boerderij van
het Maximiliaanpark", bestemd om de werking van de vzw te verzekeren, via de betaling van voorlopige
twaalfden, berekend op basis van de subsidie van 2020, hetzij maandelijkse stortingen van 16.291,67
EUR.- Artikel 76605/332/02 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2346187 (R)

Overdracht van de verantwoordelijkheid voor de reiniging van bepaalde groene ruimten naar de cel
Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken.
Voor kennis nemen dat de openbare reinheid van de groene ruimten waarvan sprake in het verslag aan de
Gemeenteraad voortaan onder de verantwoordelijkheid valt van de cel Openbare Reinheid van het
departement Wegeniswerken en dat de vuilnisbakken van het model 'Groene Ruimten' in deze zones
vervangen zullen worden door vuilnisbakken van het type 'Openbare Reinheid'.

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

[25] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2387039 (R)
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de retrocessie van stedenbouwkundige lasten
(stedenbouwvergunning L5/2008).
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de betaling van de stedenbouwkundige lasten aan
de Stad Brussel voor een bedrag van 824.875,00 EUR, verschuldigd ingevolge de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunning 04/PFD/186542 (referentie Gewest) - L5-2008 (referentie Stad) door de
Gemachtigde Ambtenaar, gelegen Wetstraat 155 met als voorwerp «de herstructurering van blok "A" van
het Residence Palace, bestemd voor het hoofdkantoor van de Europese Raad en de Raad van de Europese
Unie» en die zullen aangewend worden voor de realisatie of renovatie van wegen, groene ruimtes,
openbare gebouwen of appartementsgebouwen.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2387239 (R)

Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de retrocessie van stedenbouwkundige lasten
(stedenbouwvergunning B267/2015).
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de betaling van de stedenbouwkundige lasten aan
de Stad Brussel voor een bedrag van 241.560,00 EUR, verschuldigd ingevolge de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunning 04/PFD/554418 (referentie Gewest) - B267/2015 (referentie Stad) door
de Gemachtigde Ambtenaar, gelegen Kreupelenstraat - Zilverstraat - Wolvengracht met als voorwerp «de
scheiding van de Beyart (B) en G-gebouwen in twee afzonderlijke eenheden, de verandering van de
bestemming van het G-gebouw van kantoren naar hotel, de verwijdering van de uitbreidingen van het F-
gebouw, de aanpassing van de gevelmaterialen en het bijwerken van de stabiliteit van de parkeergarages
volgens de uitgevoerde opgravingen»  en die zullen aangewend worden voor “de indeling van
voetgangerszone van de boulevards van het Centrum”.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2387259 (R)

Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de retrocessie van stedenbouwkundige lasten
(stedenbouwvergunning B311/2016).
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de betaling van de stedenbouwkundige lasten aan
de Stad Brussel voor een bedrag van 75.822,50 EUR, verschuldigd ingevolge de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunning 04/PFU/553743 (referentie Gewest) - B311/2016 (referentie Stad) door
de Gemachtigde Ambtenaar, gelegen Belliardstraat 58 met als voorwerp «de reconstructie van het Goethe
Institut en het gedeeltelijk gebruik voor de vertegenwoordiging van de Lande Baden-Wurttemberg»  en
die zullen aangewend worden voor “onderhouds- en verbeteringswerken aan de rotsmassieven op en rond
de machinekamer (met de hydraulische installaties van de fontein) en de brug over de waterval op het
plein Marie-Louise”.

-----------------------------------------------------------------------
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[28] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2387015 (R)
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de retrocessie van stedenbouwkundige lasten
(stedenbouwvergunning B907/2015).
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de betaling van de stedenbouwkundige lasten aan
de Stad Brussel voor een bedrag van 1.542.830,00 EUR, verschuldigd ingevolge de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunning 04/PFD/575687 (referentie Gewest) - B907/2015 (referentie Stad) door
de Gemachtigde Ambtenaar, gelegen Boudewijnlaan 30 met als voorwerp «de sloop en reconstructie van
kantoren om 61.975 m² te herbouwen, inclusief 114 m² winkelruimte» en die zullen aangewend worden
voor de renovatie van het voormalige ‘Théâtre des Variétés’, gelegen Mechelsestraat 25, om er een
voorziening van algemeen belang te plaatsen, en voor de herinrichting van de Adolphe Maxlaan”.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2387090 (R)

Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de retrocessie van stedenbouwkundige lasten
(stedenbouwvergunning M1143/2016).
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de betaling van de stedenbouwkundige lasten aan
de Stad Brussel voor een bedrag van 248.650,00 EUR, verschuldigd ingevolge de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunning 04/PFD/598212 (referentie Gewest) - M1143/2016 (referentie Stad) door
de Gemachtigde Ambtenaar, gelegen Meyers-Henneaustraat 5-17 met als voorwerp «de sloop van een
gebouw dat wordt gebruikt voor het opslaan van apparatuur en de bouw van een wooncomplex met een
gebouw met 35 appartementen, 13 eengezinswoningen en 52 parkeerplaatsen» en die zullen aangewend
worden voor “het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen van de begraafplaats van
Laken en het beveiligen van de site (het opknappen van de gebouwen, het herstellen van de poorten, het
beveiligen van de site met geschikte camera's, enz.)”.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Stedenbouw - Plan - Planning - 2384974 (R)

BBP Unesco.- Uitwerkingsprincipe.- Aanzienlijke milieueffecten.- Aanvraag voor advies van de
gewestelijke instellingen.- Subsidiëring.
1) Het principe om een BBP op te stellen, “Unesco” genaamd, goedkeuren, dat onder meer tot doel heeft
een commerciële gemengdheid te herstellen ten voordele van alle gebruikers van het gebied, de
bescherming van de woningen in het stadscentrum te versterken, toezicht te houden op de stedelijke
ontwikkeling binnen de perimeter van het BBP, en de mogelijkheden voor programmering op het
bouwblok van het politiecommissariaat te ontsluiten, de binnenhuizenblokken te ontdichten, te reageren
op het gebrek aan groene ruimten in het hypercentrum, het BBP Putterij te integreren en aan te passen om
de boven- en benedenstad beter met elkaar te verbinden, het uitzonderlijke erfgoed rond de Grote Markt te
beschermen, te voldoen aan de doelstellingen van het Gewestelijk Mobiliteitsplan (GMP).- 2) De
perimeter goed te keuren van het toekomstige BBP genaamd “Unesco”, afgebakend door de panden van
de Anspachlaan nr. 76 en nrs. 82-84, de Beursstraat, de Taborastraat nrs. 5 tot 13, de Kiekenmarkt nrs. 54
en 63, de Kleerkopersstraat nrs. 6 tot 44, de Schildknaapstraat nrs. 2 tot 50, de Arenbergstraat nrs. 2 tot 48,
de Grasmarkt nr. 48, de Bergstraat nr. 19, het Europakruispunt nrs. 1 tot 3, het Albertinaplein 1, de Sint-
Jansstraat nrs. 11 tot 55, het Sint-Jansplein, de Gasthuisstraat nrs. 1 tot 7, het Oud Korenhuis nr. 49 en nrs.
1 tot 18, de even nummers van de Eikstraat en de Eikstraat nrs. 1 tot 11, de Stoofstraat nrs. 59 tot 63, de
Mussenstraat nrs. 8 tot 20, de Zuidstraat nrs. 62 tot 96A, de Zuidstraat nrs. 3 tot 57 en de Henri Mausstraat
(zie bijgevoegde kaart).- 3) Te oordelen dat de BBP Unesco geacht wordt significante effecten te hebben
op het milieu overeenkomstig de criteria van bijlage D van het BWRO.- 4) Het advies van gewestelijke
instanties in te winnen over de wenselijkheid van het BBP “Unesco” en over de noodzaak van een
milieueffectrapport, overeenkomstig de toepassing van artikel 44 van het BWRO.- 5) Een subsidie te
vragen bij de gewestelijke instanties in het kader van een opheffing van een BBP.- 6) Het College van
Burgemeester en Schepenen te belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2384955 (R)

21 PLAN TOPO Benoeming Openbare Wegen.- Wegen en paden van Haren.- Aanneming.
De benamingen «chemin des Asperges - Aspergesweg» toekennen aan weg 1, «Chemin des Trois Niveaux
- Drie niveausweg» toekennen aan weg 2, «chemin des Machinistes - Machinistenweg» toekennen aan
weg 3, «sentier du Dépôt - Stelplaatsweg» toekennen aan weg 4, «Le Raccourci - De Binnendoor»
toekennen aan weg 5, «chemin du Verger - Boomgaardweg» toekennen aan weg 6, «chemin des
Tournesols - Zonnebloemweg»toekennen aan weg 7, «chemin du Marécage - Kikkerpoelweg» toekennen
aan weg 8, «chemin des Petits Pas - Kleine Stapjesweg» toekennen aan weg 9, «chemin du Têtard -
Dikkopweg» toekennen aan weg 10 , «Kempendelle» toekennen aan weg 11 en de benaming wijzigen van
«rue du Keelbeek - Keelbeekstraat» in «chemin du Keelbeek - Keelbeekweg» tussen Heerlijkheidsstraat
en Kempendelle.

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2384647 (R)
21 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een deel van perceel van een terrein gelegen Verdunstraat, 158.-
Stendenbouwkundige vergunning V772/2016.
De kosteloze afstand aanvaarden, vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad, van een deel van een
terreinperceel gelegen Verdunstraat, 158, gekadastreerd 21ste afdeling, sectie B nr 98L, in te lijven in de
openbare weg.

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

[33] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2369702 (R)
Duurzaam Wijkcontract Jonction : operatie 1.4 «TissAges».- Oprichting van een gebouw door het OCMW
van Brussel op het terrein gelegen Ons-Heerstraat 1-7 te 1000 Brussel.- Recht van opstal verleend aan het
OCMW van Brussel.- Ondertekening van de rectificerende notariële akte.- (Ref. 20210121).
Ondertekening van de rectificerende akte van de foutieve notariële akte van 19/12/2017 tussen de Stad
Brussel en het OCMW van Brussel, met als bedoeling dat laatste een recht van opstal te verlenen op de
percelen gelegen Ons-Heerstraat 1-7 te 1000 Brussel, in het kader van operatie 1.4 «TissAges» van het
Duurzaam Wijkcontract Jonction.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2387168 (R)

Duurzaam Wijkcontract «Helihaven-Antwerpen» : samenstelling van de Wijkcommissie.- Lijst met de
leden die de Stad Brussel vertegenwoordigen.- (Ref. 20210128).
De lijst met de leden die de Stad vertegenwoordigen op de Wijkcommissie van het Duurzaam
Wijkcontract HELIHAVEN-ANTWERPEN is aangenomen, met name :
* 17 burgerkandidaten : Sakwameso Ndompetelo Melynah, Tegarti  Ihsan, Debaets Wouter, Matthias
Ramaekers, Slunjski  Stefica, Rubio Marie, Messaoudi Ismael, Bentaleb Hassane, Ozkan  Bayram,
Moustahfid Youssef, Frankinet Bénédicte, Weyns Maarten, Vandenhemel Guillaume, Boudount
Abdelhafid, Hammouchi Mohamed, Diallo Goulo, Plumhans Isabelle.
* 8 organisaties en hun vertegenwoordigers :
- Buurthuis : Karim Tafranti;
- Union des locataires du QN : Mrabit Mohamed;
- De Bron : Tatiana Rumiantseva;
- Ferme Max : Alexandre Lefebvre;
- Bravvo : Cécile Sanchez;
- Atelier Groot eiland : Tom Dedeurwaarder;
- Asbl Cité Modèle: Marie Noelle Dumeunier;
- PCS: Arnaud Van Puyenbroeck;
* De ambtshalve leden en institutionele actoren :
- de leden van het College;
- voor het OCMW : Leloup Julie & Timmermans Thierry;
- voor de Directie van de Stedelijke Renovatie:  Sarah Roland;
- voor Netwerk Wonen: Erdem Resne;
- voor Mission Locale: Rosario Spadaro;
- voor de vzw Tracé: Sebastiaan Peeters;
- COCOF : Marie-Laure Leclef;
- VGC : Caroline Englebert;
- Foyer Laekenois : Christophe Pourtois;
- Leefmilieu Brussel : Tine Cooreman;
- Perspective.brussels : Mathilde Berlanger;
- Werk Centrale de l'Emploi Ville de Bruxelles: Jean-Louis Peters.

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

[35] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2382040 (R)
Update van het reglement voor de jaarlijkse projectoproep gelijke kansen.
De nieuwe versie van het reglement en het aanvraag formulier voor de jaarlijkse projectoproep voor
gelijke kansen aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[36] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2385754 (R)
R465 - Palais Usine.- Werkopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke publiciteit
voor asbestverwijdering.
Werkopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking op basis van het
bestek met nr. RF20/PNSPP/861 voor de asbestverwijdering in de gebouwen gelegen te Paleizenstraat 331
en Werkhuizenkaai 2-4.- Uitgave van 90.586,65 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 240-01 (uitgaven) van
de patrimoniale begroting 2021 en volgende.- Kennisnemen van de beslissing nr. 328 van het College van
04/02/2021 overeenkomstig artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2386159 (R)

393 - Site Papenvest.- Voorafgaande studies.- Bodemtesten.
Werkopdracht voor geotechnische metingen en voorbereidende bodemonderzoeken (stabiliteit, speciale
technieken en architectuur) in het kader van het project voor de herbestemming van het complex
Papenvest te 1000 Brussel via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor een
totaal bedrag van 40.297,50 EUR Excl. btw - hetzij een bedrag van 19.584,585 EUR excl. btw voor de
Grondregie volgens de verdeelsleutel van het project (48,6% voor Grondregie en 51,4% voor de Brusselse
Woning).- Uitgaven van 19.584,59 EUR exclusief btw, hetzij 2.3697,35 EUR inclusief btw op artikel 612-
01 "erelonen" van de exploitatiebegroting 2021 van de Grondregie (onder voorbehoud van de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 293 van het College van
28/01/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2376422 (R)

Vastlegging van de huurvoorwaarden voor Maelbeek 17-21 te 1000 Brussel.
De huurprijzen en de voorschotten op lasten vastleggen voor het gebouw Maalbeek 17-21 te 1000 Brussel
volgens de waarden opgenomen in de tabel als bijlage bij het besluit.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Stedenbouw - Plan - Planning - 2383417 (R)

Overeenkomst van het project 2020 "Gemeentelijk observatorium van de onbewoonde woningen".
Overeenkomst tussen de Stad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de subsidie van
25.000,00 EUR door het Gewest toegekend voor bovenvermeld project.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2388099 (R)

Dossier nr. OPP/2020/154.- Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering en plaatsing
van een beveiligd systeem voor de toegang tot de volgende schoolgebouwen : "Académie Royale des
Beaux-Arts", Zuidstraat 144 te 1000 Brussel, "Haute Ecole Francisco Ferrer" (Cooremans),
Anneessensplein, 11 te 1000 Brussel, "Haute Ecole Francisco Ferrer" (Terre Neuve), Nieuwland, 114 te
1000 Brussel, "Institut des Arts et Métiers", Slachthuislaan, 50 te 1000 Brussel en "Ecole de Photographie
et de Techniques Visuelles Agnès Varda", Claessensstraat, 57 te 1020 Bruxelles.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2020/154.- Uitgave van 274.000,00 EUR btw incl.- Afsluiten van de verzekering “Alle werfrisico’s”
(Polis nr. 45.354.267) voor een bedrag geraamd op 501,91 EUR btw inbegrepen.- Artikel 74108/72360
van de buitengewone begroting van 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. FH08-20-2019.- Werf : 183773.- Onderhoud :
183774.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2384640 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) nr. TST 1-2021-03.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 76.736,43 EUR (btwi).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021, onder voorbehoud van goedkeuring van de
begroting 2021 door de toezichthoudende overheid.- Leningen.- Kennis nemen van de beslissing nr 302
van het College van 11/02/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[42] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2386670 (R)
Opdracht voor de controle van verschillende liften van de Stad door een erkend organisme voor een duur
van vijf jaar.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 3 firma's
in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek nr.
20/4102.- Uitgave van 100.000,00 EUR btw inbegrepen voor vijf jaar.- Verschillende artikels van
economische codes 125-06 en 124-06 van de gewone begrotingen van de jaren 2021 tot 2025 (onder
voorbehoud van goedkeuring van die begrotingen door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 267 van het College van 11/02/2021, in toepassing van artikel 234, §3,
van de nieuwe gemeentewet.

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

[43] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2385927 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het project Lebeau aan de Zavel.

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

- 2387255 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de communicatie rond de Taalwetwijzer.

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

- 2387866 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de staat van onderhoud en het beheer van het Warandepark en de kunstwerken die zich
daar bevinden (standbeelden en fonteinen).

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

- 2389371 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het gebrek aan bouwvergunning voor het Atomium.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 22 februari 2021 9

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2386673&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2388014&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2387258&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2387870&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2389376&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS

