VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 13 juni 2022 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Auditcomité - - - 2467381 (R)
Jaarverslag 2021 van het Auditcomité en de OE Interne audit.
Kennisnemen van het jaarverslag 2021 van het Auditcomité en de OE Interne audit.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2465038 (R)
Belga News Agency.- Overeenkomsten 2022/2023.
Overeenkomsten Belgapress voor 2022/2023 tussen Belga News Agency en de Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2467861 (R)
JD.- 47554/OK.- Private veiligheid.- "Fête de la Musique 2022".
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende de "Fête de la Musique
2022".
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2467414 (R)
JD.- 50358/OK/DD/LV.- Reglement Vergoeding.- Onlusten van 23/01/2022.
De onlusten van 23/01/2022 te erkennen als een gebeurtenis bedoeld in artikel 1 van het reglement
vergoeding van de Stad Brussel van 28/03/2022 - de bedragen van de schadevergoedingen zullen worden
aangewend op de artikelen 10401/32248 en 10401/33248 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2467931 (R)
JD.- J. 50507/OK.- Modeshow BNP Paribas Fortis.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 25/05/2022 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 01/06/2022, ter gelegenheid van het evenement "Modeshow BNP Paribas Fortis" in de
gesloten perimeter gelegen Museumplein te 1000 Brussel bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2467308
(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (artikel 112ter).- Rekening 2021 van het OCMW.
Beraadslaging nr. 37 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/05/2022 waarbij de rekening van
het OCMW van het dienstjaar 2021 aangenomen wordt.
-----------------------------------------------------------------------
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[7]

Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college 2468062 (R)
Addendum van protocol gesloten tussen de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Fiscaliteit en de
Stad Brussel waardoor personeelsleden van de Stad Brussel die de observatiestage "Précompte
Immobilier" volgen, de gegevens kunnen raadplegen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken
die hen worden toevertrouwd door de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Fiscaliteit.
Goedkeuring van het addendum van het protocol en de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de
Brussel-Fiscaliteit met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt bij
het beheer van de roerende voorheffing en de aanwijzing van dhrn. Emmanuel VAN HOLE en François
DELVAUX voor deze opdracht.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[8]

[9]

[10]

[11]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2462732 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van stofzuigers, stof- en vloeistofzuigers en multifunctionele boenmachines
(CDA/012480/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012480/CVB.- Uitgave van
65.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 50.000,00 EUR voor het perceel 1 (stofzuigers en stof-en
vloeistofzuigers) en 15.000,00 EUR voor het perceel 2 (multifunctionele boenmachines).- Verscheidene
artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2022 tot 2024 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen van 2023 en
2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.Kennisnemen van beslissing nr. 118 van het College van 02/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2463216 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als doel het duurzaam schoonmaken, gedurende 48 maanden, van
het nieuw administratief centrum van de Stad Brussel (CDA/012060/YOU).- Bijkomende uitgave bij de
gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 519.158,42 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 2.769.158,42 EUR inclusief btw komt.- Artikel
10433/12506 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2026 (onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en, voor de begrotingen van 2023 tot 2026,
onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, hun aanneming door de Gemeenteraad en
hun goedkeuring door de toezichthoudende overheid).
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2463179 (R)
Overheidsopdracht tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van
plantzaden (CDA/012476/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012476/LDR.- Uitgave van
163.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 80.000,00 EUR voor perceel 1, 60.000,00 EUR voor perceel
2, 15.000,00 EUR voor perceel 3 en 8.000,00 EUR voor perceel 4.- Verscheidene artikels met
economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2026 (onder voorbehoud van de de
goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid en onder voorbehoud van de
aanneming van de begrotingen 2023 tot 2026 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 121 van het College van 02/06/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2461283 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het opwaarderen van bestaand meubilair
voor het nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012453/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012453/LDR.- Uitgave van
100.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10433/12506 van de gewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing
nr. 117 van het College van 02/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[12]

[13]

[14]

[15]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2463175 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het organiseren, gedurende 24 maanden, van
individuele en groepscoachingsessies in de scholen en buitenschoolse instellingen van het departement
Openbaar Onderwijs (CDA/012261/YOU).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 4.884,30 EUR exclusief btw in vergelijking met de raming van de opdracht.Artikel 70008/12202 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2024 (onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid, evenals de inschrijving van
de nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen van 2023 en 2024 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de bijkomende uitgave
aangenomen door het College tijdens de zitting van 02/06/2022 (beslissing nr. 120) overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2467439 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het huren en onderhouden, gedurende 48 maanden, van
antivuilmatten (CDA/012202/MGG).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 62.870,99 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 142.870,99 EUR inclusief btw komt.- Verscheidene
artikels met economische code 12506 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2026 (onder voorbehoud
van de goedkeuring van de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en, wat de begrotingen
van 2023 tot 2026 betreft, onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming
van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid).- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van
02/06/2022 (beslissing nr. 135) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2466811 (R)
Sport.- Aanvullende werkingstoelage 2022.- Vzw "Zwem- en Badinrichtingen" : 500.000,00 EUR.
Toekennen van een aanvullende werkingstoelage 2022 voor een bedrag van 500.000,00 EUR aan de vzw
"Brusselse Zwem- en Badinrichtingen", onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022
door de toezichthoudende overheid.- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2463411 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting 2022.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 23.517,92 EUR btw inbegrepen.Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing nr. 157
van het College van 02/06/2022, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[16]

[17]

Personeel - Human ressources - - 2465234 (R)
SOC - Beëindiging van het prestatiekader gesloten tussen de Stad Brussel en de vzw "De Brusselse
Keukens" betreffende de uitbating van het personeelsrestaurant van het administratief centrum en de
levering van maaltijden aan de buitendiensten van de Stad.
Beëindigen van het prestatiekader, gesloten tussen de Stad Brussel en de vzw "De Brusselse Keukens",
betreffende de uitbating van het personeelsrestaurant van het administratief centrum en de levering van
maaltijden aan de buitendiensten van de Stad.- De einddatum is 30/11/2022.
----------------------------------------------------------------------Personeel - Human ressources - - 2468435 (R)
DIR - Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een
aansluiting bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.
Toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst (FPD) met het oog op een aansluiting
bij de raamovereenkomst die een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening moet aanduiden.- De
toetreding tot de aankoopcentrale van de Federale Pensioendienst verbindt de Stad Brussel er niet toe om
na de gunning van de opdracht bij de opdrachtnemer een opdracht te plaatsen.
-----------------------------------------------------------------------

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 13 juni 2022

3

[18]

[19]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2467250 (R)
Jeugd.- Bezetting van het gebouw van de Jeugddienst.- Verregat.- Overeenkomst.
Overeenkomst voor de bezetting van het gebouw gelegen aan het Jeneverbomenstraat, 1020 Brussel,
tegenover nr. 42, door de vzw "Voltaire" voor een periode van 5 jaar die aanvangt op 02/05/2022 en
eindigt op 30/04/2027, stilzwijgend hernieuwbaar voor eenzelfde periode na evaluatie van de bezetting
door de Stad.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2458716 (R)
Jeugddienst.- Overeenkomst tot instelling van een recht van overgang en gemeenschappelijk gebruik van
de binnenplaats van het gebouw gelegen aan de Emile Bockstaellaan 120-122 te 1020 Brussel tussen de
Stad Brussel en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel.
Overeenkomst tot instelling van een recht van overgang en gemeenschappelijk gebruik van de
binnenplaats van het gebouw gelegen aan de Emile Bockstaellaan 120-122 te 1020 Brussel tussen de Stad
Brussel en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[20]

[21]

Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2467563 (R)
GOOD MOVE.- Reglement toegangsmodaliteiten : «zone beperkte toegang», «schoolstraat», «filter verboden toegang».
1) Aanneming van het gemeentelijk reglement betreffende de "schoolstraten".- 2) Aanneming van het
gemeentelijk reglement betreffende de "zone beperkte toegang".- 3) Aanneming van het gemeentelijk
reglement betreffende de "filter - verboden toegang".
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2459740 (R)
Voorstel tot ondertekening van het overlegprotocol voor de plaatsing van snelheidscamera's door Brussel
Mobiliteit op 5 locaties.
Aanneming van het overlegprotocol van 19/07/2021 tot bepaling van de plaats en de omstandigheden van
het gebruik van vaste inrichtingen die automatisch werken bij afwezigheid van een bevoegde ambtenaar,
bestemd om op de openbare weg het toezicht te verzekeren op de toepassing van de wet betreffende de
politie van het wegverkeer en van de besluiten genomen ter uitvoering van deze wet (KB van 11/10/1997,
BS 24/10/1997, blz. 28313; KB van 18/12/2002, BS 25/12/2002, blz. 58183).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[22]

[23]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2460250 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2022-017.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 22-0500-209, 22-0500-210, 22-0500-293 en 220500-347.- Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot
overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 11.606,59 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 87605/745/53 van de
buitengewone begroting van 2022.- Investeringsproject nr. KL05-492-2009.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 277 van het College van 02/06/2022, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2459985 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2022-015.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 22-0500-088.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 4.305,77 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2022.- Investeringsproject nr.
BM05-302-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 276 van het College van 02/06/2022, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[24]

[25]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2466918 (R)
Totale Opheffing van BBP nr. 46_65Bis "Emile Jacqmain".- Openbare onderzoek.
1) Kennisnemen van de tijdig gegeven adviezen van de gewestinstelling belast met de territoriale planning
(perspective.brussels) en van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel).- 2) Dat in het
licht van die adviezen de volledige opheffing van het BBP Emile Jacqmain 46_65bis gerechtvaardigd is in
plaats van wijziging van het BBP en niet het voorwerp moet uitmaken van een milieueffectenrapport.- 3)
De totale en definitieve opheffing van het BBP Emile Jacqmain 46_65bis krachtens de artikels 48 en 49
van het BWRO aan een openbaar onderzoek te onderwerpen.- 4) Het College van Burgemeester en
Schepen te belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2464888 (R)
21 PLAN TOPO - Rooilijnplan.- Menslievendheidsstraat hoek Aanaardingsstraat.- Plan nr. 7503.Definitieve aanneming.
Definitief aannemen van het rooilijnplan nr. 7503.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[26]

[27]

[28]

Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2461975 (R)
SVC 5 - Stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré : burgerinitiatief "Boîte à livres".- Aanhangsel aan
de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de projectdrager, betreffende het onderhoud van de boekenkast
(Ref. 20220504).
Overeenkomst voor onderhoud van een boekenkast, als aanhangsel van de overeenkomst "boekenkast en
papieren advertentiebord" gesloten in het kader van het Stadsvernieuwingscontract SVC 5 «HeyvaertPoincaré» (oproep tot burgerinitiatieven).
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2461978 (R)
SVC1 - Stadsvernieuwingscontract "Citroën-Vergote" : projectoproep "Speelse interventies in de
plaatselijke openbare ruimte".- Participatiereglement. (Ref. 20220517)
Goedkeuring van het reglement van de projectoproep « Speelse interventies in de plaatselijke openbare
ruimte » van het Stadsvernieuwingscontract SVC 1 "Citroën-Vergote".
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2464826 (R)
Duurzaam Wijkcontract "Versailles" : uitwerking van het sociaaleconomisch luik van het programma.Reglement van de thematische projectoproep. (Ref. 20220510)
Goedkeuring van het reglement van de thematische sociaal-economisch projectoproep van het Duurzaam
Wijkcontract "Versailles".
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[29]

[30]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Musea - 2467615 (R)
Aanvraag tot toestemming voor het organiseren van een interne bewakingsdienst voor het Departement
Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport overeenkomstig de wet van 02/10/2017 en het Koninklijk Besluit
van 21/05/1991.
Het toelaten van de oprichting van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 02/10/2017
en het Koninklijk Besluit van 21/05/1991 en het toelaten van de wettelijke naleving van deze
bewakingsdienst voor het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2465506 (R)
Toerisme.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen : 17.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 17.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 12.000,00 EUR aan de vzw "La Cambre-Mode(s) Show be" voor de organisatie van de défilé "La
Cambre" en de prijs van de Stad;
2) 5.000,00 EUR aan de vzw "Petrunia" voor de organisatie van het concert ter ondersteuning van
Oekraïne in het "Cirque Royal".
Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------
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[31]

[32]

[33]

[34]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2467570 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Stichting van openbare nut "Théâtre National de la Communauté française
de Belgique": 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de stichting van openbare
nut «Théâtre National de la Communauté française de Belgique» voor het project "Urban Dance
Caravan".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2465402 (R)
Cultuur.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 34.303,85 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 34.303,85 EUR aan de volgende
verenigingen, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende
overheid en verdeeld als volgt
- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022 :
1) 1.500,00 EUR aan de vzw "ArtistCity" voor het sociaal-cultureel project "Artist City Talent";
2) 1.500,00 EUR aan de vzw "Krewe" du Belge" voor de organisatie van het evenement "Brussel’s Mardi
Gras Parade 2022";
3) 5.000,00 EUR aan de vzw "Les Midis de la Poésie" voor het project «Poetik Bazar, Marché de la poésie
de Bruxelles»;
4) 4.000,00 EUR aan de vzw "Les Brigittines" voor het programmering en organisatie van de show «La
Spire» in het kader van het TB² - evenement;
5) 5.138,00 EUR,aan de vzw "L'architecture qui dégenre" voor «Matrimoine 2022» (in het kader van het
evenement «Journées du Matrimoine»);
6) 1.665,85 EUR aan de vzw "Autre Chose" voor het project “The Big Molenbeek Show”;
- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022 :
7) 5.000,00 EUR aan de vzw "Tatou Production" voor het Streat Fest project bij Tour & Taxis op 12 to
15/05/2022;
8) 3.000,00 EUR aan de vzw "Les Voyageurs sans Bagage" voor het organisatie van het «B-EQUAL
Festival»;
9) 5.000,00 EUR aan de vzw "Contredanse" voor het festival «Brussels Dance !»;
10) 2.500,00 EUR aan de vzw "Passa Porta FR" voor het projet «Brussels Cities Stories».
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2466834 (R)
Cultuur.- Werkingstoelage 2022.- Vzw "Les Midis de la Poésie" : 7.500,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 7.500,00 EUR aan de vzw «Les Midis de la
Poésie», onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende
overheid.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2465480 (R)
Cultuur en Toerism.- Specifieke toelagen.- Vzw "FrancoFaune" : 15.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 15.000,00 EUR aan de vzw "FrancoFaune"
voor de organisatie van het "Festival FrancoFaune 2022", onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid en verdeeld als volgt :
1) 10.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2022;
2) 5.000,00 EUR op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[35]

[36]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2466088 (R)
Subsidie conférence "Afro debout".
Een toelage toekennen aan de vzw "ORIGINE" (827.891.238) voor een bedrag van 10.950,00 EUR.Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2460645 (R)
Register 2022 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad (vastgesteld op 31/12/2021).Verslag over het beleid van de Stad tegen de leegstaande woningen.- Artikel 15, §1, alinea 2 en artikel 15
§6 van Hoofdstuk II "Openbaar beheersrecht van woningen" van de Brusselse Huisvestingscode.
Kennisnemen van het register 2022 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad
(vastgesteld op 31/12/2021) en van het verslag over het beleid van de Stad in de strijd tegen de
leegstaande woningen.
-----------------------------------------------------------------------
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[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2458064 (R)
Administratief Centrum, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel.- Aanvraag voor filmtoestemming in het
Administratief Centrum.- Film overeenkomst "Le plus vivant possible".
Tijdelijke bewoningsovereenkomst goedkeuren voor de lokalen van de dienst "Buurtcontracten" gelegen
op de 14e verdieping en de inkomhal van het Administratief Centrum voor de film "Le plus vivant
possible" van maandag 11 tot vrijdag 15/04/2022.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2464423 (R)
Dossier nr. OPP/2022/049.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de
sanitaire voorzieningen op de "Ecole Primaire des Eburons", Eburonenstraat 46 1000 Brussel.Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Vastlegging EP
22-21712 en EDE 22-21713 (Verzekering).
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/049.- Uitgave van 440.947,07 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2022.- Werf/Goed : 198625.Onderhoud : 198626.- Investeringsproject nr. FH08-2-2021.- Lening/subsidie.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2467492 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de studie van glas-in-loodramen van de Stadhuis,
Grote Markt te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2022/019.
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 13.915,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2022.- Werf : 198742.Investeringsproject nr. CC06-336-2009.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 467 van het College van 02/06/2022, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2466549 (R)
OPP/2020/137 - Concertzaal.- Investeringsubsidie.
Toekennen van een subsidie van 300.000,00 EUR aan de vzw "Magasin 4", Havenlaan 51B te 1000
Brussel.- Artikel 13766/52252 van de buitengewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid) met een begrotingwijziging
gecompenseerd door artikel 13766/72460 (project nr. MO66-12-2019).
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2465022 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 22.955,88 EUR (btw
inbegrepen).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2022, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.- Leningen.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 420 van het College van 02/06/2022, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[42]

[43]

[44]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2466516 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de organisatie van de gemeentelijke overlegcommissies.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2468459 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de opvolging van de nieuwe aanpak tegen straatintimidatie.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2468638 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de kwaliteit, de doeltreffendheid en de installatie van het videobewakingsnetwerk.
-----------------------------------------------------------------------
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[45]

[46]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2468712 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bezetting van het oude Pacheco-godshuis.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2468727 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de levensvatbaarheid van het Neo 1-project en de kosten die reeds voor dit project zijn
gemaakt.
-----------------------------------------------------------------------
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