
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 30 januari 2023 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Secretaris - Juridische directie -  - 2506273 (R)

JD.- 50986/LC.- Overeenkomst rondleidingen Stadhuis.- Beëindiging.
Aanhangsel aan de overeenkomst tussen de Stad en de vzw "visit.brussels" over de organisatie van de
rondleidingen in het Stadhuis van 02/05/2011, dat tot doel heeft de overeenkomst te beëindigen op
31/01/2023.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Secretaris - Juridische directie -  - 2505468 (R)

JD.- 50358/OK/DD/LV.- Reglement Vergoeding.- Onlusten dd 27/11/2022.
Onlusten van 27/11/2022 te erkennen als een gebeurtenis bedoeld in artikel 1 van het reglement
vergoeding van de Stad Brussel van 28/03/2022.- Artikelen 10401/32248 en 10401/33248 van de gewone
begroting 2023, onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2507037 (R)

Sint-Jans en Sint-Stefaan ter Miniemenkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 6.155,03 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2504968 (R)

Bijzonder toezicht op het OCMW (art. 112bis).
Beraadslaging nr. 90 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21/12/2022 waarbij de
begrotingswijziging nr. 3 voor het dienstjaar 2022 vastgesteld wordt.

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

[5] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Sport - 2493708 (R)
Vzw "Ecole des Sports de l'ULB".- Overeenkomst Sportvakanties.- Aanhangsel.
Aanhangsel nr. 1 aan de overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Ecole des Sports de l'ULB" voor de
organisatie van de Sportvakanties.

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

2503575 (R)
Projectoproep Klimaatactie 2022 - Herbruikbaar tafelgerei.- Overeenkomst met Leefmilieu Brussel.
Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel betreffende de toelage 2022 voor de
uitvoering van het project "Herbruikbaar tafelgerei".

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Klimaat en stad in transitie -
2503594 (R)
Projectoproep Klimaatactie 2022.- Overeenkomst met Leefmilieu Brussel - "Geen (bio)afval naar afval".
Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel betreffende de toelage 2022 voor de
uitvoering van het project "No (bio)waste to waste".

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

2503540 (R)
Projectoproep Klimaatactie 2022.- Overeenkomst met Leefmilieu Brussel - Voedselgordel Sterrebeek.
Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel betreffende de toelage 2022 voor de
uitvoering van het project "Voedselgordel Sterrebeek".

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

[9] Human resources - Human ressources -  - 2504446 (R)
Conventie «Transition-Insertion».
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en «Transition-Insertion».

-----------------------------------------------------------------------
[10] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Jeugd - 2497868 (R)

Buitenschoolse opvang.- Gemeentelijke Opvangcommissie - Coördinatie Opvang Vrije Tijd.- Jaarlijks
Actieplan 2022-2023.
Kennisnemen van het jaarlijks Actieplan 2022-2023 dat de prioritaire doelstellingen van de Gemeentelijke
Opvangcommissie van de Stad Brussel bepaalt.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Jeugd - 2499069 (R)

Buitenschoolse opvang.- Gemeentelijke Opvangcommissie - Coördinatie Opvang Vrije Tijd.-
Activiteitenverslag 2021-2022.
Kennisnemen van het activiteitenverslag 2021-2022, waarin het actieplan wordt geëvalueerd dat wordt
uitgevoerd door de Gemeentelijke Opvangcommissie (GOC) van de Stad Brussel en de Coördinatie
Opvang Vrije Tijd van de Stad Brussel.

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

[12] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Klimaat en stad in transitie -
2503633 (R)
Projectoproep Klimaatactie 2022.- Overeenkomst met Leefmilieu Brussel - "Expand Biodivercity".
Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel betreffende de toelage 2022 voor de
uitvoering van het project "Expand Biodivercity".

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

2503568 (R)
Projectoproep Klimaatactie 2022.- Overeenkomst met Leefmilieu Brussel - "Vegetable Gardens".
Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel betreffende de toelage 2022 voor de
uitvoering van het project "Vegetable Gardens".

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

[14] Cultuur, Jeugd, Sport -  - Schone Kunsten - 2506957 (R)
C10/SC/2023/Cultureel handvest voor gendergelijkheid van de Stad Brussel.
Tekst van het culturele handvest voor gendergelijkheid van de Stad Brussel.

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

[15] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2508241 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evaluatie van het plan Good Move Vijfhoek.

-----------------------------------------------------------------------
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[16] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2507962 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het toenemende fenomeen van Chinese straatprostitutie in de Alhambrawijk.

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