
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 29 maart 2021 te 17 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Burgerinterpellatie
[26] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2395557 (R)
Burgerinterpellatie.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevr. LECLEF Caroline, in naam van
"Campagne des Réquisitions Solidaires".
Interpellatie betreffende de projectoproep van het OCMW van 1000 Brussel voor de tijdelijke bezetting
van de Pacheco-site.

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

[27] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2393971
(R)
Sint-Rochuskerk. - Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 113.742,86 EUR.

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

[28] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2393904 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de begeleiding, gedurende 48 maanden, bij het uitwerken
van een museografisch programma voor het toekomstig  permanent parcours van het Museum van de Stad
Brussel in het Broodhuis (CDA/011826/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011826/DDR.- Uitgave van 168.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 77110/72360 van de buitengewone begrotingen van 2021 tot 2025
(onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2021 door de toezichthoudende overheid en
onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van
2022 tot 2025 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 366 van het College van 18/03/2021 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[29] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2389871 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24 maanden, van
ecologische verven, vernissen en houtbeschermingsmiddelen (CDA/011763/PAD).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011763/PAD.- Uitgave van 168.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 12402, 12448 en 12502 van de
gewone begrotingen van 2021 tot 2023 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2021
door de toezichthoudende overheid en onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en
de aanneming van de begrotingen 2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 128 van het College van 18/03/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2392498 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de begeleiding, gedurende 24 maanden, van
de Stad Brussel bij (digitale) transformatie, procesmanagement en organisatieverandering
(CDA/011793/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek CDA/011793/DDR.- Uitgave van 560.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10401/74760 van
de buitengewone begrotingen van 2021 tot 2023 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting
2021 door de toezichthoudende overheid en onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van de begrotingen 2022 en 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2393586 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het periodiek en curatief onderhoud,
gedurende 24 maanden, van afvalbakken uitgerust met een afvalpers op zonne-energie
(CDA/011784/AMT).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), iii),
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011784/AMT.- Uitgave over 24
maanden van 90.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/12406 van de gewone begrotingen van
2021 en 2022 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2021 door de toezichthoudende
overheid, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting
van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen
van de beslissing nr. 131 van het College van 18/03/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2390695 (R)

Sport.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 20.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 20.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen, verdeeld als volgt en :
1) 10.000,00 EUR aan de vzw “Cross Cup” voor de organisatie van de “Cross Cup 2021”;
2) 10.000,00 EUR aan de vzw “Vision Solidaire” voor de "King of Brussels" in Paleis 12 en "Muaythai
Summer" in het Koning Boudewijnstadion.
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2021 onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid .

-----------------------------------------------------------------------
[33] Stedenbouw - Administratieve directie - Klimaat - 2389756 (R)

Vzw "Culturama".- Toelage van 8.000,00 EUR.
Een forfaitaire toelage van 8.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Culturama" voor de organisatie van
begeleide wandelingen.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2021 door de toezichthoudende overheid .

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2392891 (R)

OPP/2021/033 - Overheidsopdracht van diensten voor de begeleiding van een bureau voor de studie en de
opvolging van de werken van het renovatieproject van de gevels en de vervanging van de ramen van het
schoolgebouw Hogeschool Francisco Ferrer - Paramedisch (INEA) gelegen Van Gehuchtenplaats, 4 te
1020 Brussel.- Principe.
Overheidsopdracht van diensten 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.- Bestek nr.
OPP/2021/033.- Uitgave geraamd op 168.190,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 74108/63551 van de
buitengewone begroting van 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2021 door de
toezichthoudende overheid.- Project nr. FH08-50-2019.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 367
van het College van 18/03/2021, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[35] Openbaar onderwijs - Human ressources - Basisonderwijs FR - 2394355 (R)

Reglement betreffende een taalvergoeding ten gunste van het onderwijzend personeel voor Nederlandse
lessen in het lager onderwijs van het Frans taalstelsel (wijziging).
Wijzigen van de artikels 1 en 2 van het reglement betreffende een taalvergoeding ten gunste van het
onderwijzend personeel voor Nederlandse lessen in het lager onderwijs van het Frans taalstelsel,
aangenomen door de Gemeenteraad op 30/05/2011, met ingang op 01/04/2021.

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

[36] Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2388262 (R)
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de retrocessie van stedenbouwkundige lasten
(stedenbouwkundige vergunning A1123/2016).
Overeenkomst tussen het Gewest en de Stad betreffende de betaling van de stedenbouwkundige lasten aan
de Stad Brussel voor een bedrag van 312.500,00 EUR, verschuldigd ingevolge de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunning 04/PFD/605730 (referentie Gewest) - A1123/2016 (referentie Stad) door
de Gemachtigd Ambtenaar, gelegen Anspachlaan 5-23 met als voorwerp «de transformatie en uitbreiding
van de commerciële basis van een residentieel en commercieel gebouw om winkeléénheden, apparatuur
van collectief belang en openbare dienstverlening en productie van immateriële goederen te vestigen» en
die zullen aangewend worden voor de heraanleg van de Sint-Katelijnestraat.

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

[37] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2393181 (R)
Duurzaam Wijkcontract «Helihaven-Antwerpen».- Huishoudelijk Reglement van de Wijkcommissie.-
(Ref. : 20210318).
Het huishoudelijk Reglement van de Wijkcommissie van het Duurzaam Wijkcontract «Helihaven-
Antwerpen» aannemen.

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

[38] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2395232 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Morel de Westgaver) van
20/03/2021 van oude documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 6.800,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2021.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 250 van het
College van 18/03/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2393359 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "L'Art de Divertir" : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw «L'Art de Divertir» voor het
evenement «Festivita 2021».- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2393832 (R)

Toerisme 2021.- Partnershipovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en de vzw "Rock The City".
De samenwerkingsovereenkomst aannemen tussen de Stad, het OCMW van de Stad en de vzw "Rock The
City", die als onderwerp heeft om de financiële hulp te bepalen die door de Stad aan de vzw wordt
toegekend in het kader van haar missie.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2394011 (R)

Toerisme.- Investeringstoelage.- Buitengewone begroting 2021.- Vzw ChiaraMia : 50.000,00 EUR.
De overeenkomst aannemen tussen de Stad Brussel en de vzw ChiaraMia die de betalingsmodaliteiten
bepaalt voor de nominatieve subsidie van 50.000,00 EUR toegekend op 08/02/2021 bij de stemming van
de begroting, voor de aankoop van apparatuur en materiaal voor de transformatie en verbetering van de
concertzaal (renovatie van de ontvangstruimte, creatie van visuele identiteit, diverse verbouwingen, etc.).-
Artikel 56110/52252 van de buitengewone begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[42] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2393384 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage aan de ivzw Europalia International.- Totaal bedrag : 200.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 200.000,00 EUR aan de ivzw Europalia International verdeeld
als volgt, onder voorbehoud de goedkeuring van de gewone begroting 2021 door de toezichthoudende
overheid :
1) 150.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021;
2) 50.000,00 EUR op het artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2393872 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Bvba Miller's Ticket : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 2.500,00 EUR aan de bvba «Miller's Ticket»
voor het evenement «Brussels Beer Bus 2021».- Artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2021
onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

[44] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2386348 (R)
Toekenning van subsidies aan lokale verenigingen in het kader van de Week van de Vrouwenrechten
2021.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 21.720,00 EUR op
het artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2021 onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door
de toezichthoudende overheid :
1. Vzw "Born 2 Be Cheap" - «Courts Mais Trash / Female Trouble» : 3.000,00 EUR;
2. Vzw "Atomium" - «Design Museum Brussels : The Women of the Bauhaus» : 2.350,00 EUR;
3. Vzw "L-Tour vzw" - «Ces femmes (méconnues) qui changent le monde - Nouveaux métiers ? Quels
objectifs ? Quels enjeux ? Quels moyens ?» : 1.755,00 EUR;
4. Vzw "Rainbowhouse Brussels" - «Lesborama* 2021» : 2.750,00 EUR;
5. Vzw "Flying Rabbits Ultimate Club" afgekort FRUC - «Semaine de la mixité par l’Ultimate Frisbee» :
1.615,00 EUR;
6. Vzw "Productions Associées" - Activiteit : "Autant pour Elles of Smartbe" (voor de activiteit "Autant
pour Elles" - vroeger "Noms Peut-Être") - «Balade féministes dans Bruxelles» : 3.000,00 EUR;
7. Vzw "Roots Events" - «Elles Boss(ent)» : 3.250,00 EUR;
8. Vzw "Arthis-Het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis" - «De maand van de vrouw» : 2.500,00 EUR;
9. "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie" «De week van de vrouwenrechten» :
1.500,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2387122 (R)

Dossier nr. OPP/2021/014.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van de
hoofddeur van het Jeanne Toussaint Instituut.
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 17.616,14 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 189349.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 355 van het College van 18/03/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[46] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2381745 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Mondelinge vraag betreffende de keuze van het tracé voor de nieuwe tram naar Neder-Over-Heembeek.

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

- 2395307 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de signalisatie en het onderhoud van de buurtwegen en voetwegen in Haren.

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