VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 28 maart 2022 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2455908 (R)
JD.- J. 50462/LC.- Wachtzone voor een registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen.Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 11/03/2022 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 14/03/2022 tot en met 28/03/2022, ter gelegenheid van de organisatie van een «Wachtzone
voor een registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen» in de gesloten perimeter gelegen
Verregatpark, te 1020 Brussel, en meer bepaald de zone die wordt aangeduid op de kaart in bijlage,
bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2456068 (R)
J.50402/A.- Bewakingscamera’s.- Hoofdstedelijke Kleuterschool Koningin Astrid.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op de gebouwen van de Hoofdstedelijke Kleuterschool Koningin Astrid, Donderberg
35 te 1120 Neder-Over-Heembeek.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2455915 (R)
JD.- 50462/LC.- Private veiligheid.- Wachtzone voor een registratiecentrum voor Oekraïense
vluchtelingen.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende de organisatie van een
“Wachtzone voor een registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen”.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2454352
(R)
Sint-Niklaaskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2022.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2450427
(R)
Sint-Katelijnekerk.- Begroting 2022.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2022 van de Sint-Katelijnekerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
-----------------------------------------------------------------------
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[6]

[7]

[8]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2454903
(R)
Sint-Niklaaskerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 216.582,52 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2455870
(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 32.110,33 EUR.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2455261 (R)
Tempora - Partnerschapovereenkomst 2022.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en de nv Tempora voor de tentoonstelling "Antoine de SaintExupéry - De Kleine Prins tussen de Mensen in Brussels Expo".- Logistieke bijstand.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[9]

[10]

[11]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2452424 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van
kappers verbruiksgoederen van het merk WELLA voor het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/012343/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012343/LDR.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone
begrotingen van 2022 tot 2026 (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 beslissing nr. 87 van het College van 17/03/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2453468 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van 2 vuilniswagens met CNG-motor en de
overname van 2 afgeschreven vuilniswagens (CDA/012353/PAD).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012353/PAD.- Uitgave van 370.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74353
van de buitengewone begroting van 2022 voor de uitgave (onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten, de aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door
de toezichthoudende overheid) en artikel 13605/77353 van dezelfde begroting voor de ontvangst uit de
overname van de afgeschreven vuilniswagens.- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2455987 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 012254.- Totale raming van 30.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van beslissing nr. 436 van het College van 17/03/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[12]

Personeel - - - 2453434 (R)
Gemeentesecretaris.- Eedaflegging.
Eedaflegging.
-----------------------------------------------------------------------
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[13]

[14]

Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2456156 (R)
Oprichting van de Franstalige secundaire school Robert Dubois.
Vraag tot de oprichting van de Franstalige secundaire school Robert Dubois evenals het toelaten tot de
subsidies.- De nieuw opgerichte secundaire school omvat de volgende implantaties :
- "HUDERF ": Jean Joseph Crocqlaan, 17 te 1020 Brussel (fase numer implantatie 6284);
- "Les Ados de Robert Dubois" : Stevens-Delannoystraat, 28 te 1020 Brussel (fase nummer implantatie
6284);
- "Le Domaine" : Jean Lanneaustraat, 39 te 1420 Eigenbrakel (fase nummer implantatie 307);
- "Erasme + Porte bleue" : Lenniksebaan, 808 te 1070 Brussel (fase nummer implantatie 309);
- "Titeca" : Luzernestraat, 11 te 1020 Brussel (fase nummer implantatie 8987)".
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2454016 (R)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, Inrichtende macht van de “Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles - École supérieure des Arts”, en de gemeente Sint-Gillis in verband met de tentoonstelling in het
Pelgrimshuis.
De overeenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de “Académie Royale des Beaux-Arts de
Bruxelles - École supérieure des Arts”, en de gemeente Sint-Gillis in verband met de tentoonstelling in het
Pelgrimshuis aannemen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[15]

[16]

Wegeniswerken - - Studies - Vergunningen - 2453903 (R)
2022/08 - Overeenkomst nr. TV/2019/92/EP mbt subsidie door het Gewest.- Kleine infrastructuurwerken
rond scholen en schoolstraten.- Aanhangsel nr. 2.
Het aanhangsel nr. 2 bij de overeenkomst TV/2019/92/EP van 01/07/2019 tussen de Stad Brussel en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met het doel om de dekkingsperiode van de subsidie van het Gewest te
verlengen, voor het project van de schoolstraat in de Dageraadstraat, tot 31/12/2022 aannemen.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Parkeerautomaten - 2454633 (R)
Cel Parkeren.- Tolerantieakkoorden met de aangrenzende gemeenten van de Stad Brussel : Schaarbeek.
Aannemen van het tolerantieakkoord met betrekking tot de erkenning van de bewonerskaarten voor de
bewoners van de aangrenzende straten met de gemeente Schaarbeek en de Stad Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[17]

[18]

[19]

Organisatie - Methoden - Methoden - 2455953 (R)
Reserveren van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van de oplossing
voor wachtrijbeheer, afspraken en dienstplanning aan de loketten van het Brucity-gebouw.
Aanneming verlenen aan de reservering van het bedrag van 276.624,73 EUR , voor het verwerven van de
oplossing voor wachtrijbeheer, afspraken en dienstplanning aan de loketten van het Brucity-gebouw.Artikel 22/10433/74253 "Aankoop van Informaticamaterieel BXL 2021" van de buitengewone begroting
van 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Methoden - Methoden - 2455960 (R)
Reserveren van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van
scanningmateriaal voor het Brucity-gebouw.
Aanneming verlenen aan de reservering van het bedrag van 8.433,45 EUR, voor het verwerven van
scanningmateriaal voor het Brucity-gebouw.- Artikel 22/10433/74253 "Aankoop van Informaticamaterieel
BXL 2021" van de buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de
begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Methoden - Methoden - 2455940 (R)
Reserveren van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van audiovisuele
apparatuur en bijbehorende accessoires (software en diensten) voor de Raadszaal in het Brucity-gebouw.
Goedkeuring verlenen aan de reservering van het bedrag van 356.348,63 EUR, voor het verwerven van de
audiovisuele apparatuur en bijbehorende accessoires (software en diensten) voor de Raadszaal in het
Brucity-gebouw.- Artikel 22/10433/74253 "Aankoop van Informaticamaterieel BXL 2021" van de
buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[20]

[21]

Wegeniswerken - - Groene zones - 2448136 (R)
Jaarlijkse toelage ten voordele van de vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark".- 2022.- Principe.
In afwachting van de aanneming van de begroting 2022, voorschotten van een eerste schijf van 85% op de
toelage van 2022 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 toelage van
2021, hetzij maandelijkse stortingen van 19.125,00 EUR.- Artikel 76605/332/02 van de gewone begroting
2022, door het gebruik van de voorlopige twaalfden toe te laten en onder voorbehoud van de aanneming
van de begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2453968 (R)
Dossier TV/2021/82/PP.- Netwerk van "gastvrije toiletten".- Bijgewerkte deelnemerslijst en toekenning
van de premies 2021 voor 3 vestigingen.
1) Aannemen van de bijgewerkte lijst, aan huidig ontwerp van besluit gevoegd, van in totaal 43 aan het
netwerk van "gastvrije toiletten" deelnemende vestigingen (4 vestigingen hebben de overeenkomst
uiteindelijk niet getekend, 1 vestiging is van naam veranderd en 5 vestigingen zijn toegetreden tot het
netwerk).- 2) Ondertekening van de overeenkomst “gastvrije toiletten” met elk van de 6 aan de lijst
toegevoegde vestigingen ("Les Vignes du Liban", "Yamansu", "James Joyce", "Equinoxa", "Horeca Shop"
en "Queens Burger").- 3) Voor het jaar 2021, een premie toekennen van 250,00 EUR aan de 3 vestigingen,
aan de lijst toegevoegd en die deelnemen aan het netwerk van "gastvrije toiletten" sinds 01/10/2021
("Equinoxa", "Horeca Shop" en "Queens Burger").- Uitgave van 750,00 EUR op het artikel 87605/321/01
van de gewone begroting 2021.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[22]

Stedenbouw - Plan - Topografie - 2450738 (R)
22 TOPO PLAN - Plan rooilijnwijzigingen, de gedeeltelijke verplaatsing en de verbreding van
buurtwegen nrs. 31, 33 en 34, genaamd Keelbeekweg en Binnenweg, de verbreding en de aanleg van drie
voetgangersverbindingen die de Keelbeekweg met de Verdunstraat verbinden in het huizenblok gevormd
door de Heerlijkheidsstraat, de Verdunstraat, de Parochiestraat en de spoorweg.- Plan nr. 7546.Voorlopige aanneming.
1) Voorlopige aanneming van plan nr. 7546 met de rooilijnwijzigingen, de gedeeltelijke verplaatsing en de
verbreding van buurtwegen nrs. 31, 33 en 34, genaamd Keelbeekweg en Binnenweg, de verbreding en de
aanleg van drie voetgangersverbindingen die de Keelbeekweg met de Verdunstraat verbinden - in het
huizenblok gevormd door de Heerlijkheidsstraat, de Verdunstraat, de Parochiestraat en de spoorweg.- 2)
Voorlopig aannemen van de gedeeltelijke verlegging van het buurtpad nr. 31, 33 en 34 volgens het nieuwe
tracé, hernomen op het plan nr. 7546.- 3) Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met de
wettelijke formaliteiten.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[23]

[24]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2455727 (R)
Europese Wijkraad.- Vernieuwing en benoeming van de leden van de Wijkraad.
1) De volgende 11 "burger"-kandidaten aanwijzen als lid van de europese Wijkraad te benoemen (de
eerste vijf burgers op deze lijst die in het eerste jaar van de Raad zijn aangewezen, verlengen hun
deelname met een tweede jaar):
1. Mevr. WOOD Joséphine,
2. Dhr. QARNOUF Youssef,
3. Dhr. KEPPERS Michel,
4. Dhr. MERTENS Charles,
5. Mevr. BALLIGANT Christine,
6. Dhr. EL MIMOUNI Daoud,
7. Mevr. GALLE Daphne,
8. Mevr. DJOVANNIE Ndona,
9. Dhr. ZWART Metin,
10. Mevr. AVRAMOV Dragana,
11. Dhr. SANGARE Mama.
2) Benoeming van de volgende 5 verenigingen als leden van de Europese Wijkraad (de eerste vier
verenigingen op deze lijst, die in het eerste jaar van de Wijkraad zijn benoemd, verlengen hun deelname
met een tweede jaar.- Aangezien de laatste kandidaat-vereniging niet heeft gereageerd, gaan we verder
met 5 verenigingen in plaats van 6) :
1. "Luther bewonerscomité", gelegen Lutherstraat 24, 1000 Brussel.
2. "L’association des Commerçants du Carrefour Jean Monnet (ACCJM)", gelegen Archimedesstraat 14,
1000 Brussel.
3. "Groupement d'animation du quartier Européen de la Ville de Bruxelles (GAQ)", gelegen Keizer
Karelstraat 130, 1000 Brussel.
4. "Buurthuis Noord-Oost", gelegen Van Campenhoutstraat 16, 1000 Brussel.
5. "Square Schuman" gelegen Schuman-rondpunt 9 te 1000 Brussel.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2455468 (R)
Wijkraad Haren.- Vernieuwing en benoeming van de leden van de Wijkraad.
1) De volgende 11 "burger"-kandidaten aanwijzen als lid van de Wijkraad Haren te benoemen (de eerste
acht burgers op deze lijst die in het eerste jaar van de Raad zijn aangewezen, verlengen hun deelname met
een tweede jaar) :
1.dhr. DIAFAS Jean,
2.dhr. LOUISE Jean-Alexandre,
3.dhr. BENKAHLA Abdelkader,
4.mevr. KOUMAR Shaurnally,
5.dhr. DEBRUYNE Marc,
6.dhr. WETCHI Cyprien,
7.mevr. GULLU Belce,
8.mevr. TSHIALA Pascaline,
9.mevr. TAMOUD Rania,
10.dhr. SAGHIR Saïd,
11.mevr. SZYMCZUK Dorota.
2) Verlenging van het mandaat van de volgende 6 verenigingen met een tweede jaar :
•vzw Comité van Haren + gelegen Verdunstraat 230 te 1130 Haren,
•Gemeenschapscentrum De Linde gelegen Kortenbachstraat 7 te 1130 Haren,
•Comité van Haren gelegen Ganzenweidestraat 192 te 1130 Haren,
•Solidharen gelegen Ganzenweidestraat 114 te 1130 Haren,
•De Ark te Brussel vzw gelegen Verdunstraat 521 te 1130 Haren,
•Buurthuis Haren gelegen Kortenbachstraat 11 te 1130 Haren.
-----------------------------------------------------------------------
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[25]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2455615 (R)
Wijkraad van Laken.- Benoeming van leden.
(1). De 17 burger-kandidaten worden benoemd tot lid van de Wijkraad van Laken :
1. Dhr. SERVAES Alexis;
2. Dhr. MARCUSJean Pierre;
3. Dh. VAN DER ELST Jason;
4. Dhr. RAOUAN Mohamed;
5. Mevr. KADA Amel;
6. Dhr. AMAND Jean Marie;
7. Mevr. NADEEM Akhtar Sehare;
8. Mevr. SIMUS Mireille;
9. Mevr. POTY Jessica;
10. Dhr. LAKTIBI Hichame;
11. Dhr. LAPERCHE Francois;
12. Mevr. CHAHIR Fairouz;
13. Mevr. KULITA Maria;
14. Mevr. VAN EX Coelmont Émilie;
15. Mevr. PETROVAI Moldovan Claudia Florica;
16. Dhr. YMZIRAN Aboubakr;
17. Mevr. ORAVAN Gabriela.
(2). Na analyse van de ontvangen aanvragen worden de volgende 8 verenigingen benoemd tot lid van de
Wijkraad :
1. BRAVVO vzw gelegen Kazernestraat, 37 te 1000 Brussel,
2. Buurtcomité Triangle gelegen Heizelstraat 60 te 1020 Laken,
3. "Maisons de Quartier" gelegen Antwerpselaan, 31 1000 Brussel,
4. "Laeken Découverte" vzw gelegen te Kerkeveldstraat 2, 1020 Laeken,
5. "Public" vzw (projet Au Bord De L'Eau) gelegen Emile Bockstaellaan 107 te 1020 Laken,
6. "PICOL vzw (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken)" gelegen Emile Bockstaellaan 160 te 1020
Laeken,
7. Laken.Brussel gelegen te Duikerstraat 62, 1020 Laken,
8. GC Nekkersdal gelegen Emile Bockstaellaan 107 te1020 Laken.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[26]

[27]

[28]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financiën - - 2451475 (R)
Algemene uiteenzetting.- Aannemen van de begroting 2022 van de Grondregie en de bijhorende bijlagen.
Algemene uiteenzetting.- Aannemen van de begroting 2022 van de Grondregie en de bijhorende bijlagen.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2452317 (R)
Herstructurering, bouw en / of renovatie van woongelegenheden en een commerciële ruimte, gelegen
Beenhouwersstraat 25-27 et Eenpersoonsstraatje 12-14 te 1000 Brussel.- Opdracht voor werken :
goedkeuring bestek + wijze van gunning.
Opdracht voor aanneming van werken via openbare procedure voor fase I : ‘architectuur - stabilisatie’ die
de afbraak, stabilisatie van de gebouwen en de noodzakelijke sondages voor de realisatie van een
renovatiedossier (fase II) viseert voor het geheel aan gebouwen op het terrein gelegen Beenhouwersstraat
25-27 en Eenpersoonsstraatje 12-14 te 1000 Brussel, waarvan de voorwaarden gespecifieerd worden in het
bijzonder bestek nr. RF/21/PO/887 en aankondinging van de opdracht.- Het bedrag voor de opdracht
waarvan sprake in punt 1, is bij benadering geraamd op 250.000,00 EUR exclusief btw, hetzij 265.000,00
EUR inclusief btw.- Het bedrag van de honoraria, verzekeringspremies inbegrepen, wordt geschat op
41.125,85 EUR btw inbegrepen.- De opdracht betreffende punt 1 zal door middel van een lening
gefinancierd worden.- Aanwendingen : Uitgaven : Werken : artikel 242-01 van de patrimoniale begroting
2022 : 265.000,00 EUR inclusief btw.- Erelonen : artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2022 :
31.762,50 EUR inclusief btw.- Verzekeringen : artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2022 :
9.363,35 EUR inclusief btw.- Ontvangsten : artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2022 (lening).
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2454274 (R)
Bruikleen van een borstvoedingsbank.
De overeenkomst tussen het femtechbedrijf Elvie en de Stad Brussel betreffende de bruikleen van een
borstvoedingsbank aannemen.
-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[29]

[30]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2453488 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aanpak van bedelarij in de binnenstad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2456578 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het initiatief #KotVrij.
-----------------------------------------------------------------------
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