
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 15 maart 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 - Administratief toezicht - 2391498

(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 6.738,68 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2391838 (R)
Belasting op de distributie aan huis van ongeadresserde publicitaire drukwerken en het aanbrengen van
een of meer reclamedrukwerken op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden.- Dienstjaren 2021
tot en met 2024.
Belastingreglement op de distributie aan huis van ongeadresserde publicitaire drukwerken en het
aanbrengen van een of meer reclamedrukwerken op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden
voor de dienstjaren 2021 tot en met 2024.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2388989 (R)

Wijziging toelage 21/15001/33201.
Wijziging van de begunstigde van de nominatieve toelage van 3.867,00 EUR met als onderwerp
"Lidmaatschapsbijdrage" op artikel 21/15001/33201.- De subsidie wordt toegekend aan de vereniging
"Global Parliament of Mayors".- Aangezien er een fout werd gemaakt bij de hertranscriptie van de lijst
van de overdrachten 2021 en de naam van de feitelijke vereniging "Union des Capitales de l'Union
européenne" - "Vereniging van de Hoofdsteden van de Europese Gemeenschap" foutief is opgenomen.

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

[4] Personeel - Human ressources -  - 2389853 (R)
SEC - Aanpassing aan het administratief en geldelijk statuut voor de personeelsleden van de Stad
Brussel.- Geboorteverlof.
De aanpassingen aan het administratief en geldelijk statuut voor de personeelsleden van de Stad Brussel,
betreffende het geboorteverlof, aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2387905 (R)

Verkiezingsreglement van de "Haute Ecole Francisco Ferrer" - 2021.
De herziene tekst van het verkiezingreglement van de "Haute Ecole Francisco Ferrer" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2389581 (R)
HEFF.- Sponsoringovereenkomst.- EPPDCSI (Universcience).- Exposition JEAN.
Sponsoringovereenkomst tussen de Stad Brussel (als inrichtende macht van "Haute École Francisco
Ferrer") en "L'Etablissement Public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie",
waarvan de zetel gevestigd is "avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris" betreffende de creatie en
vervaardiging van verschillende stukken die gefabriceerd worden op basis van denim door de HEFF in het
kader van de tentoonstelling JEAN.

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

[7] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2390268 (R)
Resultaten van de oproep naar projecten voor de economische heropstart.
Kennisnemen van de samenvatting van projecten die door het College in het kader van de oproep naar
projecten van de economische heropstart werden geselecteerd.- Elke subside zal afzonderlijk aan de
gemeenteraad voorgesteld worden.

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

Handel - 2376061 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de Covid-crisis aan de vzw
"Tentoonstellingspark van Brussel" : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Tentoonstellingspark van Brussel" voor de
invoering van een "Extra-pas" waarmee festivalgangers tijdens de 5 dagen van het Brussels Zomerfestival
2021 kunnen profiteren van promotieaanbiedingen in deelnemende winkels.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2375987 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de Covid-crisis aan de vzw "Kinumai" :
20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Kinumai" voor de verbetering van de mobiliteit
van personen met beperkte mobiliteit in Brussel.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021,
onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2376188 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de Covid-crisis aan de bvba "Super
Fouchette" : 15.850,00 EUR.
Een subsidie van 15.850,00 EUR toekennen aan de bvba "Super Fourchette" voor de organisatie van
"Culturele donderdagen" in de wijk De Brouckère Antwerpsepoort.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende
overheid.

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

Handel - 2375979 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de Covid-crisis aan vzw "Wicked
Pigeon" : 20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Wicked Pigeon", voor de organisatie van een
serie van 20 concerten op het Oud Korenhuis.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

Handel - 2376203 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de Covid-crisis aan de feitelijke
vereniging "Association des commerçants rue de flandre" : 8.500,00 EUR.
Een subsidie van 8.500,00 EUR toekennen aan de feitelijke vereniging "Association des commerçants rue
de flandre" voor de organisatie van "Ask an expert".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021,
onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2376034 (R)
Subsidie toegekend in het kader van de economische heropstart na de Covid-crisis aan de bvba "Nico.B" :
20.000,00 EUR.
Een subsidie van 20.000,00 EUR toekennen aan de bvba "Nico.B" voor de organisatie van een "Rallye
Sablon".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van
de begroting door de toezichthoudende overheid.

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

[14] Wegeniswerken -  - Openbare reinheid - 2393196 (R)
Plan "toiletten".- Diensten Openbare Reinheid en Groene Ruimten.
Kennisnemen van het plan "toiletten" waarvan sprake in het rapport aan de Gemeenteraad, alsook van de
bijlagen aan dit rapport (nota, model van overeenkomst, inplantings- en lokalisatieplannen van voorziene,
bijkomende openbare toiletten).

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

[15] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2392221 (R)
21 Plan Topo - Buurtweg nr. 2.- Rooilijnplan, verplaatsing/omleiding en/of afschaffing.- Voorlopige
aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het rooilijnplan ref. AAPD.- 2) Voorlopig aannemen van het nieuwe tracé van
de buurtweg nr. 2 zoals voorgesteld op plan met ref. AAPD.- 3) Het College van Burgemeester en
Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2392544 (R)

21 PLAN TOPO.- Ruil zonder opleg van delen van een perceel, Molenblokstraat (hoek Weilandstraat).-
Plan 7475.
Overdracht van de eigendom van een gedeelte van een grond gelegen aan de Weilandstraat met een
oppervlakte van 7,78 m² in ruil voor een gedeelte van een grond gelegen aan de Molenblokstraat met een
oppervlakte van 6,40 m².- Beide deel uitmakend van het kadastrale perceel Brussel, 19e afdeling, sectie D,
nr. 126T2.- Ruil zonder opleg.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2382186 (R)

Participatieve artistieke interventie, uit te voeren en te installeren op de openbare ruimte van de site
"Tivoli".- Dossier nr. OPP/2021/005.
Overeenkomst tussen BGHM (de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij), de OVM (openbare
vastgoedmaatschappij "Lakense Haard") en de Stad Brussel, met betrekking tot de schenking door de
BGHM aan de Stad, van een participatieve artistieke interventie, uit te voeren en te installeren in de
openbare ruimte van de "Tivoli"-site, die de rechten en plichten van elke partij vastlegt.- Goedkeuring van
het lastenboek opgesteld door de BGHM, voor de aanstelling van een kunstenaar met betrekking tot de
opdracht om een kunstwerk te ontwerpen en te produceren op de sociale woningsite "Tivoli" in het kader
van het 101%-programma, via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie, dat
gevolgen zal hebben voor de Stad, met name op het vlak van het onderhoud van het kunstwerk en de duur
van de installatie ervan in de openbare ruimte.

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

[18] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2391027 (R)
Wijkraad Europese wijk.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.
De kandidaat dhr. VERSANGE Lilian wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van de Europese wijk ter
vervanging van dhr. VERHEUGEN Gert Ann Jo.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2392488 (R)

Wijkraad van Haren.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.
De kandidate-burger mevr. BELCE Gullu wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van Haren ter
vervanging van mevr. KARACA Zehra.

-----------------------------------------------------------------------
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[20] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2392456 (R)
Wijkraad Europese wijk.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.
De kandidate-burger mevr. BALIGANT Christine wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van de
Europese wijk ter vervanging van mevr. KYRYCHENKO-COOK Svitlana.

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

[21] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2388708 (R)
Subsidie aan de vzw "Espace Cultures & Développement" : 9.000,00 EUR.
Een subsidie van 9.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Espace Cultures et Développement" voor het
project "Strijden tegen digitale uitsluiting van vrouwen".- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting
2021, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2388720 (R)

Koninklijk Circus.- Geluidsinstallatie.
Opdracht voor werken via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op basis van
het bijzonder bestek nr. RF21/PNSPP/866 voor de studie, de levering en de installatie van een
geluidsversterking- en distributiesysteem.- Geraamde uitgave van 29.939,50 EUR exclusief btw, ofwel
36.226,80 EUR inclusief btw (21%).- Artikel 601-13 van het exploitatiebudget 2021 van de Grondregie.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 580 van het College van 25/02/2021, overeenkomstig artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2387944 (R)

SFAR - Groene Weg.- Operatie van openbaar nut.- Retrocessie van het recht van opstal.- Aankoop van
gebouwen en parkings.- Sluiting van een erfpachtovereenkomst voor sociale woningen en de bijbehorende
terreinen.- Goedkeuring van de huurvoorwaarden.
Toelating geven aan de Grondregie om namens de Stad het aan SFAR-Groene Weg toegekende recht van
opstal te laten retrocederen en tegelijkertijd over te gaan tot de aankoop van de nieuwe gebouwen die op
de grond zijn gebouwd, voorwerp van de retrocessie van het recht van opstal, en machtiging geven tot de
betaling van de prijs van de genoemde gebouwen, nl. de totale som van 39.478.523,00 EUR exclusief btw,
verdeeld tussen middenklasse huisvesting (21.045.800,00 EUR) en sociale huisvesting (18.432.723,00
EUR), als volgt onderverdeeld :
- 61 middeenklasse woningen en 123 parkeerplaatsen en twee voorzieningen, voor de prijs van
21.045.800,00 EUR (woningen als volgt verdeeld : 22 (blokken D en E), 18 (blok L) en 16 in 4 eenheden
van 4 woningen (blokken A-B-C-J));
- 72 sociale woningen voor de prijs van 18.432.723,00 EUR, verdeeld in 4 blokken van 18 (blokken F-G-
H-I).
De Grondregie machtigen om aan de Brusselse Woning een erfpachtrecht (woning en grond) van 30 jaar
te verlenen op de blokken F-G-H-I, die elk 18 appartementen omvatten (d.w.z. in totaal 72 appartementen;
de parkings bevinden zich onder de blokken die eigendom van de Stad blijven), tegen betaling van een
jaarlijkse vergoeding van 883.171,72 EUR geïndexeerd (841.671,72 EUR met betrekking tot de woningen
en 41.500,00 EUR met betrekking tot de grond), wat overeenstemt met de huurwaarde van de grond en de
kosten van de terugbetaling van de lening die door de Regie werd afgesloten voor de aankoop van de
Brusselse Woning, waarbij de kosten met betrekking tot de akte van erfpacht ten laste van de Brusselse
Woning zijn.- De erfpachter wordt aan het einde van de contractuele erfpachttermijn van rechtswege en
zonder kosten eigenaar van de constructies en zal de mogelijkheid hebben om te vragen om een nieuwe
erfpacht af te sluiten op de grond of om deze tegen de geldende marktprijs te verwerven.- De Grondregie
machtigen over te gaan tot de verkoop van de 16 individuele woningen, voor de prijs van 365.000,00 EUR
(per woning), d.w.z. 5.840.000,00 EUR (exclusief kosten en belastingen).- De 123 parkeerplaatsen zullen
worden beheerd door de Grondregie.- De huurprijzen en de voorzieningen voor kosten vaststellen voor de
woningen van de Grondregie gelegen op het Groen Weg terrein, volgens de waarden die opgenomen zijn
in de bij het besluit gevoegde tabel.- Patrimoniale kosten : uitgaven van 39.478.523,00 EUR exclusief
btw, vermeerderd met de kosten voor de aankoop van 133 wooneenheden, 123 parkeerplaatsen en twee
voorzieningen gebouwd op het terrein gelegen te Brussel (NOH), geregistreerd te Brussel, 19e afdeling,
sectie B, de nummers 65N2, 65S2, 120P2, 122N, 123G, 123M, 123P, 125M, 125N, 126, 138C, 138L,
238M, 148S, 149S, 149V, 150V2-deel, 150T2, 150W2, 150X2, 150H2, 150G2 en 155S, op artikel 241-02
(aankoop van gebouwen) van de patrimonium begroting van de Grondregie en lening op artikel 171-01
van de patrimoniale begroting van de Grondregie.- Bedrijfsbegroting : huurinkomsten en de inkomsten uit
de jaarlijkse canons van de erfpacht op artikel 703-01 (huurinkomsten) van de bedrijfsbegroting van de
Grondregie.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 15 maart 2021 4

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2392458&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2388779&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2388746&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2387946&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[24] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2390746 (R)
Dossier nr. OPP/2021/006.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de opdracht als
raadgevend ingenieur stabiliteit, technisch adviseur en afgevaardigde van de Bouwheer (bijstand bij de
leiding van de werken).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/006.- Uitgave van 135.000,00 EUR btw excl.- Verdeling :
115.000,00 EUR ten laste van de begroting van de Stad, 5.000,00 EUR ten laste van de begroting van de
Grondregie, 15.000,00 EUR ten laste van de begroting van de Politiezone.- Diverse artikels van de
gewone en buitengewone begrotingen van 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming en de goedkeuring van de begrotingen 2021, 2022,
2023, 2024 en 2025 door de bevoegde autoriteiten).- Geen bestelling in het kader van deze opdracht zal
gebeuren zonder het akkoord van de toezichthoudende overheid op de betrokken begrotingen.-
Raadpleging van 6 ondernemers.- Thesaurie en leningen.- Kennisnemen van de beslissing nr. 603 van het
College van 25/02/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[25] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2392215 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de openbare toiletten, urinoirs en drinkfonteintjes op het grondgebied van de Stad
Brussel.

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

- 2393452 (R)
Vraag van dhr. TEMIZ, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de werking van de verkeerslichten ten gevolge van de werkzaamheden op het
Bockstaelplein en de impact van deze heraanleg op de mobiliteit in de wijk.

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